
cöïu chuûng sinh lsqn- 1

400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018

UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 L
O

V
E

 M
AY

 G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (

P
hi

l 1
,9

)

 CÖÏU CHUÛNG SINH
 LAØNG SOÂNG QUI NHÔN
                                       Ñaëc San 2018 

30 naêm 
Hoäi ccslsqn haûi ngoaïi

400 naêm
Gp Qui Nhôn ñoùn 
nhaän tin möøng



2 - cöïu chuûng sinh lsqn cöïu chuûng sinh lsqn- 3

UT SINT UNUM 400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018 Ñaëc san 2018

30 naêm hoäi ccslsqn haûi ngoaïi UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 LO
V

E
 M

AY G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (P

hil 1,9)
Y

O
U

R
 L

O
V

E
 M

AY
 G

R
O

W
E

R
 M

O
R

E
 A

N
D

 M
O

R
E

! (
P

hi
l 1

,9
)

_____________________
 Chuû nhieäm: 
 Nguyeãn Xuaân Söông
 Chuû buùt:
 Haûi Ngoaïi: Nguyeãn Ñình Sang
 Quoác Noäi: Hoaøng Tyù
 Thö kyù: 
 Nguyeãn Vaên Chöông
 Nguyeãn Só Huøng
 Nguyeãn Höõu Quang

THE ALUMNI ASSOCIATION OF LSQN SEMINARY
www.ccslangsongqn.net
ccslsqnbch@gmail.com

(714) 467-8564/ (209) 390-1838
0973103164

Layout: Sang Nguyen

Ñaëc San  ccslsqn 2018



4 - cöïu chuûng sinh lsqn cöïu chuûng sinh lsqn- 5

UT SINT UNUM 400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018 Ñaëc san 2018

30 naêm hoäi ccslsqn haûi ngoaïi UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 LO
V

E
 M

AY G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (P

hil 1,9)
Y

O
U

R
 L

O
V

E
 M

AY
 G

R
O

W
E

R
 M

O
R

E
 A

N
D

 M
O

R
E

! (
P

hi
l 1

,9
)

BAN CHẤP HÀNH HẢI NGOẠI:

Chủ tịch: Nguyễn Xuân Sương (CA)
Phó chủ tịch: Nguyễn Đình Sang (CA)
T.Thư ký: Võ Thành Công (CA)
Thủ quỹ: Nguyễn Sĩ Hùng (CA)
Ủy viên tài chánh: Nguyễn Hân (CA)
Ủy viên phụng vụ: Võ Đình Hoa (CA)
Ủy viên Thánh ca: Trần Đăng Tân (CA)
Ủy viên xã hội: Hoàng Trọng Việt (CA)
Ủy viên Thông tin & Giao tế: Nguyễn Văn 
Chương (CA)
Ủy Viên Liên lạc: Võ Thành Đạm (CA)
Ủy viên Giám sát: Nguyễn Ngọc Thể (CA)

CÁC ỦY VIÊN BCH VÙNG

1. Nguyễn ĐứcThanh (CND)
2. Phan Thanh Giới (Melbourne-Aust.)
3. Nguyễn Thanh Huân (Sydney)
4. Nguyễn Kim Long (Âu châu)
5. Hoàng Trọng Việt (Nam CA)
6. Nguyễn Đình Sang (Bắc CA)
6. Lê Ngọc Diệp (Miền Đông Bắc Hoa kỳ)
7. Hứa Minh Hùng (WA)
8. Nguyễn Tiến Toàn (Fl)

Tröôûng hoäi: FX. HOAØNG TYÙ
Phoù Noäi vuï/Taøi chaùnh: Pet. LEÂ QUANG NHU
Phoù Ngoai vu/Thoâng tin l/l: JB.NGUYEÃN HÖÕU QUANG

Vuøng Ñaø Naúng: FX.NGUYEÃN ÑÌNH CÖÔØNG
Vuøng Bình Ñònh: Paul.NGUYEÃN QUANG THANH
Vuøng Phuù Yeân: Pet.BUØI PHÖÔNG HAÏC
Vuøng Cam Ranh/NT/PR: Jean ÑOÃ QUANG NGOÏC
Vuøng Saøi Goøn/ Phuï caän: Paul. ÑAËNG ÑÌNH TRUNG

BAN CHAÁP HAØNH QUOÁC NOÄI

CAÙC CHA LINH HÖÔÙNG:
            
Haûi Ngoaïi:
                                           
1. Rev. Nguyeãn Ñình Saùng, Ñoâng Baéc USA
2. Rev. Nguyeãn Ngoïc Töôùc, Florida USA
3. Rev. Leâ Quang Hieàn, Taây Baéc USA
4. Rev. Löu Ñình Döông, Baéc California
5. Rev. Leâ Trung Khueâ, Baéc California

Quoác Noäi:
1. Rev. Jos. Huyønh Vaên Sóyõ, Linh höôùng hoäi ccslsqn
2. Rev. Voõ Quang Thanh, Saøi Goøn VN
3. Rev. Phaïm Coâng Vêaên, Nha Trang, CR &PR

6. Rev. Pham Ngoc Tuan. Nam California
7. Rev, Buøi Só Khueâ, Texas USA
8. Rev. Nguyeãn Coâng Thöùc, Texas USA
9. Rev. Nguyeãn Coâng Tröù, Melbourne UÙc
10. Rev. Traàn Baïch Hoå, Sydney UÙc Chaâu
11. Rev. Traàn Ñöùc Nam, Canada                 



6 - cöïu chuûng sinh lsqn cöïu chuûng sinh lsqn- 7

UT SINT UNUM 400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018 Ñaëc san 2018

30 naêm hoäi ccslsqn haûi ngoaïi UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 LO
V

E
 M

AY G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (P

hil 1,9)
Y

O
U

R
 L

O
V

E
 M

AY
 G

R
O

W
E

R
 M

O
R

E
 A

N
D

 M
O

R
E

! (
P

hi
l 1

,9
)

 
    Thö ngoûõ     Ñaëc San 2018 8
    Thö cha linh höôùng CCSLSQN  Rev.Huyønh vaên Syõ   13
    Thö Chuû tòch haûi ngoaïi   Nguyeãõn X.Söông 17
    Thö ÑGM Qui Nhôn   ÑC Matthew  19
    Böôùc Meï ngaøn naêm yeâu daáu  Rev.Sôn ca Linh 22
    Veát Kyû nieäm    Lm.Ng.Ngoïc Töôùc 23
    Nhöõng caùnh hoa giöõa cuoäc ñôøi  Lm.Tröông Ñ Hieàn 27
    Ôn goïi     Söông Mai  28
    Houston ñoùn ÑC Matthew  HKC   31
    Nhöõng maûõnh ñaát maøu môû  Lm.Ng.Huy Ñieäp 32
    Thaùnh leã khai maïc naêm Thaùnh  Lm.Traàn H.Thieän 35
    Taân LM John Nguyen   Söông Mai  41
    Toång keát GÑ/CCSLSQN quoác noäi 17 FX.Hoaøng Ty  53ù
    LM mang daùng daáp noâng daân  Phöông Haïc  57
    Cuoäc chieán noäi taâm   Nguyeãn Löông 60
    Con dôi Ñöùc Meï La Vang   Phan Thanh Giôùi 65
    Veà Long Xuyeân    Caùt Giang  68
    Nöôùc maën - Bi huøng söû   Maïc Töôøng  69
    Hoïa voâ ñôn chí    FX.Hoaøng Ty  70ù
    Caùi chöõ La tinh    Caùt Giang  72
    Chia seõ moät caûm nhaän   Lm.Ñaëng Son  75
    Caûm taï hoàng aân    Nguyeãn Ñình Sang 77
    LM Tröông Ñ.Tu & chuyeán thaêm USA Söông Nguyeãn 81
    Uoáng nöôùc nhôù nguoàn   Rev.Francis Saùng 84
    Ñoái thoaïi     Dom.Long  86
    Ñöôøng Lyù töôûng (nhaïc)   Baïch Quang Caäy 90
    Vui cöôøi     NNT   92
    Caùi duyeân     F.A. Buøi ngoïc Phu 93ù
    Baùch chu nieân TCV/LS   Lm. Tröôøng Thaêng 95        
    Chuyeän ñeâm naøy chôït nhôù ñeâm xöa Sôn Ca Linh  98 
       

Noäi Dung:
     
    Baát löïc     Nguyeãn Söông 100
    Thoâng baùo Ñaïi hoäi 2018   BCH/HN&QN            106
    Laäp ñoâng     Thaâm Nguyeãn 107
    Moät goùc cuûa cuoäc ñôøi   Joach.Sang - usa 108
    50 naêm Laøng Soâng ta ñoù   Caùt Giang  114
    Naêm möôi naêm nhìn laïi...   Lm.Ng.Huy Ñieäïp 115
    Moät thôøi ñeå nhôù    Nguyeãn ñình Sang 118
    Lôùp 1967 taïi USA vaø  ÑC Matthew Traàn Coâng Huaán 120   
    Caøng lôùn tình yeâu thöông   Sang Nguyeãn  130
    Naêm cuoái     Dom.Long  131
    Haønh trình veà vôùi Meï   Nguyeãn Ngoïc Theå 134        
    Söùc soáng môùi cuûa ccs nhoùm Qui nhôn Hoaøng Ty  138
    Nam California ñoùn ÑC Matthew  Ng.X Söông  140
    Cam ranh hoïp maët   Ngoïc Ñoã  142
    Taâm tình cuoái naêm   Thaâm Nguyeãn 143
    Thö Tín     BBT/NSCCS  144
    Haønh höông veà nguoàn 2018  BCH/HN  146
    Baùo caùo taøi chaùnh                  147 
    Danh saùch ccslsqn       148



8 - cöïu chuûng sinh lsqn cöïu chuûng sinh lsqn- 9

UT SINT UNUM 400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018 Ñaëc san 2018

30 naêm hoäi ccslsqn haûi ngoaïi UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 LO
V

E
 M

AY G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (P

hil 1,9)
Y

O
U

R
 L

O
V

E
 M

AY
 G

R
O

W
E

R
 M

O
R

E
 A

N
D

 M
O

R
E

! (
P

hi
l 1

,9
)

Thö ngoû ...

Bạn thân mến, 

“Em có nghe tiếng thì thầm của mẹ,
Vang đâu đó từ những cội sao già ?
Từ những con đường khuất nẻo quê xa,
Ruộng đã lên xanh hay đồng trơ cuống rạ…
Đã mấy trăm năm mẹ chúng mình vất vả,
Lại mang trên mình trăm vạn vết thương đau !
Bao đứa con yêu mẹ cắt rốn chôn nhau,
Rồi chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy !
Mẹ chăm chút từng đứa con hết thảy,
Dẫu non ngàn hay ốc đảo xa xăm.
Canh giấc cho con giữa rừng thẳm La Vang,
Bảo vệ an toàn giữa súng gươm Trà Kiệu !
Ơn thánh cho con mẹ không bao giờ thiếu,
Dẫu trèo non lặn suối, lẫn trốn, bôn ba…
Mẹ đi tìm từng đứa con lạc lối đi xa,
Đem về mái ấm của tình Cha muôn thuở !
Bốn trăm năm mẹ vẫn còn nặng nợ,
Dẫu có “ra riêng” nhưng con vẫn mãi là con !
Tình mẹ đong đầy và mãi mãi sắt son,
Cho dẫu biết bây giờ con đã lớn 
Mừng sinh nhật mẹ bốn trăm năm bừng sáng,
Chúng con về từ khắp nẻo muôn phương.
Nhìn mặt anh em trong bếp ấm từ đường,
Lặng khói hương và nghe tiếng thì thầm của mẹ !”

 Mở đầu lá thư ngỏ bằng bài thơ “Em có nghe tiếng thì thầm của 
Mẹ “ của Lm Sơn Ca Linh, chắc chắn bạn và tôi khi đọc những cảm 
nghiệm được tác giả diễn đạt trong bài thơ, không khỏi có một chút lắng 
đọng để hoài niệm về quá khứ… Và với chúng ta, những ccslsqn, mái 
trường chủng viện Làng sông và chủng viện Qui Nhơn vẫn mãi là nơi 

chốn thân thương nhất của cuộc đời. 
 Thật vậy, từ những con đường khuất nẻo, từ những khu ruộng 
xanh màu hay những cánh đồng trơ trọi và từ những hàng sao già cao 
vút vẫn còn đó tiếng thì thầm êm đềm của Me:
 “…Tình Mẹ đong đầy và mãi mãi săc son, 
 Cho dẫu biết bây giờ con đã lớn… “
 
 Linh mục Sơn Ca Linh đã hướng lòng chúng ta về với Mẹ giáo 
phận Qui nhơn trong sinh nhật 400 năm đón nhận tin mừng với những 
vần thơ thật cảm xúc và tràn đầy ý nghĩa. Đọc những dòng thơ ấy, 
chúng ta lại không thể nào quên nơi thân thương nhất đã cho chúng ta 
hành trang vào đời: “chủng viện Làng sông Qui nhơn”.
  Và nói đến chủng viện Làng sông, chúng ta lại không thể nào 
quên danh hiệu “Maria Duce” dành cho Mẹ Maria: thật tuyệt vời! Hai 
chữ “Maria Duce – Mẹ dẫn đường” vẫn còn mãi hiện hữu bên trong 
cổng chính của chủng viện  Làng sông và đúng như vậy mẹ theo mãi 
để dẫn đường và đồng hành trong cuộc đời của từng đứa chúng con:
 “Mẹ chăm chút từng đứa con hết thảy, 
 Dẫu non ngàn hay ốc đảo xa xôi… “

 Ở trong hay ngoài nước, bạn và tôi đều phải công nhận rằng 
cuộc đời chúng ta đã và đang thực hiện đúng theo thánh ý của Thiên 
Chúa và dưới sự dẫn dắt của Đức Maria mẹ chúng ta. Dù trong hoàn 
cảnh nào của cuộc đời, chúng ta đều noi gương Mẹ với hai tiếng “xin 
vâng”. 
 
 Hoài niệm hay nhớ về những kỷ niệm, trong tâm thức của chúng 
ta lại hiện về biết bao tình cảm dạt dào đối với trường cũ thân yêu, từng 
hàng cây, từng lớp học, chỗ ngồi, giường ngủ và biết bao những góc 
kỉ niệm khác mà chúng ta không bao giờ quên được. Đặc biệt cái tình 
cảm siêu việt giữa người và người… nơi chủng viện thân thương. 
 Thương về các cha các thầy và những ân sư đã vất vả, hy sinh 
để dạy dỗ và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. 
 Thương về các sơ và những người phục vụ đã lo chúng ta tưng 
bữa ăn và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta mọi lúc. 
 Làm sao quên được những bạn bè cùng lớp luôn sẻ chia buồn 
vui trong những ngày tháng sống xa gia đình. 
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 Quên làm sao được những anh, những em bạn dù khác lớp 
nhưng luôn gắn bó với tình cảm thật chân thành. 
 Và điều mà chúng ta trân trọng nhất, đó là sự hy sinh lớn lao của 
cha me chúng ta,  chấp nhận sự thương nhớ để dâng con ở tuổi 10 hay 
11 vào nhà Chúa. Có thể giờ này họ không còn trên trần gian, nhưng hy 
vọng các ngài hài lòng về những quyết định của chúng ta trong cuộc đời. 

 Đặc San 2018 của ccslsqn xin tri ân và hướng về GPQN với 
“kỉ niệm 400 năm đón nhận tin mừng! ”. Là những người con của giáo 
phận, chúng ta cùng hiệp thông với các thành phần dân Chúa cảm tạ 
Chúa và cảm ơn các bậc tiền nhân. Trong tâm tình “uống nước nhớ 
nguồn” chúng ta không bao giờ quên công sức của các vị Thừa sai là 
những “tiền nhân đức tin” như lời cha tổng đại diện Trương Đình Hiền 
đã phát biểu trong bài cảm nghiệm khai mạc năm thánh 26/7/2017:
<<………. Lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam, đặc biệt, công cuộc truyền 
giáo đầu tiên nơi vùng đất mang tên Đàng Trong, nhất thiết gắn liền với 
những vị thừa sai Dòng Tên như Francesco Buzomi, Cristoforo Borri 
(người Ý), Diogo Carvlho, Antonio Dias, Francisco De Pina (Người Bồ 
Đào Nha)…
Chính vì thế, trong chương trình mục vụ Năm Thánh giáo phận Qui 
Nhơn mừng kỷ niệm 400 năm Loan Báo Tin Mừng, không thể không 
nhắc đến công ơn to lớn của những vị “tiền nhân đức tin” dày công đức 
đậm tài năng nầy, mà Lời Kinh Năm Thánh đã như một diễn tả chân tình:
“Suốt 400 năm qua, trên cuộc lữ hành đức tin đầy chông gai và thử 
thách, nhờ có Chúa luôn đồng hành hướng dẫn, nâng đỡ, trợ giúp, với 
lòng nhiệt thành của các vị thừa sai,/ bao hy sinh của các chứng nhân 
anh dũng, và công khó của các thế hệ cha ông, Lời Chúa đã lan rộng 
khắp nơi, hình thành các giáo phận của cả miền nam đất Việt”…. >>

 Yêu mến và biết ơn giáo phận, yêu thương chủng viện, là cựu 
chúng sinh chúng ta đền đáp bằng tấm lòng với tất cả khả năng có thể, 
và điều cần nhất hãy thực hiện lời Chúa: “Chúng con hãy yêu thương 
nhau… “ 

 Hiệp nhất và yêu thương “UT SINT UNUM” vẫn mãi là khẩu hiệu 
của chúng ta, xin gửi đến quí ccslsqn lời nhắn nhủ của anh Đinh Thế  
Tuyền (cựu hội trưởng ccslsqn/qn):

<< Các bạn quí mến,
 Các bạn đã là Cựu Chủng Sinh của Giáo Phận Qui Nhơn thì 
dù các bạn ở đâu, các bạn VẪN LÀ CCS/LS/QN..Cây có cội,nước có 
nguồn…tại sao các bạn còn thắc mắc…do dự …để rồi mình phải xa rời 
Người Mẹ thân yêu-Mẹ Làng Sông Qui Nhơn-vẫn ngày đêm chờ đón 
mình…
Tôi tin chắc rằng Mẹ Làng Sông Qui Nhơn đang giang vòng tay thân 
ái để ôm choàng lấy những người con thân yêu trở về với mình…Hiệp 
Nhất với Anh Em…
Hiệp Nhất đòi hỏi chúng ta phải hy sinh,từ bỏ và tin yêu…để sống với 
Chúa và với Anh Em.
Với ơn Chúa Thánh Thần, tôi  hy vọng các bạn –từ khắp nơi-về sinh 
hoạt cùng với Gia Đình thân yêu: hội  CCS/LS/QN.
Xin trích lời của ĐC Matthêo Nguyễn văn Khôi trả lời trong một cuộc 
phỏng vấn của anh J.Quang…ngài nói:..”Cuộc sống tại chủng viện Qui 
Nhơn cũng là cuộc sống tại Làng Sông trước đó…Khung cảnh tuy có 
khác ,nhưng bầu khí vẫn như xưa, như dòng nước chảy qua hai khúc 
sông,nhưng vẫn là dòng sông uốn khúc-Từ đó hai chữ LÀNG SÔNG-
QUI NHƠN-trở thành một biểu tượng thân thương của một thời tuổi 
trẻ êm đềm và đầy kỷ niệm không thể phai mờ trong lòng các anh em 
cựu chủng sinh”…và ĐC nói tiếp: “..Trước đây tên gọi Cựu chủng sinh 
được dùng để chỉ những anh em đã từng tu học dưới mái trường chủng 
viện,nhưng nay đã về sống đời giáo dân.Nay thì tên ấy được dùng một 
cách bao trùm hơn,để chỉ tất cả những người đã từng là chủng sinh,cho 
dầu ngày nay có thể là Giám Mục,Linh Mục,Tu sĩ hay Giáo Dân và đang 
sống ở bất kỳ phương trời nào: “UT SINT UNUM! “>> (DTT)

 Xin chân thành cảm ơn quí cha và anh em đã phụ giúp tài chánh 
và đóng góp bài viết để đặc san 2018 được hình thành. Không quên 
cám ơn sự đón nhận nhiệt tình và những lời khích lệ chân thành cho nội 
san 2017.

 Yêu  thương và biết ơn giáo phận, xin cùng nhau gởi  trọn chút 
tâm tình:
 
 “Hướng lòng  kỉ niệm bốn trăm năm 
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 Qui nhơn giáo phận đón tin mừng 
 Làng Sông Cựu Chủng hòa chung nhịp
 Tiếp bước cha ông ta dấn thân...”

 
 XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO TẤT CẢ CHÚNG TA. 

       ĐẶC SAN 2018

Coång Laøng Soâng hieân ngang vaãn ñôïi,
Luoân keâu môøi khaùch laï ñeán thaêm,
Maria Duce, danh hieäu Meï vaãn eâm ñeàm,
Theo cöïu chuûng vaø daãn ñöôøng moïi loái...

(NÑS)

KÍNH GỞI ANH EM CỰU CHỦNG SINH 
LÀNG SÔNG - QUI NHƠN

Nhân dịp hội ngộ tháng 7 năm 2018

Quý anh em Hội cựu Chủng sinh Làng Sông - Qui Nhơn thân mến! 

Chúng ta đã cùng với Giáo phận sống hành trình 10 năm chuẩn 
bị mừng kỷ niệm 400 năm lần đầu tiên hạt giống Tin Mừng được gieo trên 
mảnh đất Giáo phận thân yêu (1618-2018). Hiện nay chúng ta đang ở 
trong năm Thánh hồng ân của Giáo phận đã được khai mạc long trọng vào 
ngày 26.7.2017 tại chủng viện Làng Sông. Vào ngày 26.7.2018 tại chủng 
viện Qui Nhơn sẽ diễn ra nghi lễ bế mạc năm thánh bằng đại lễ tạ ơn Thiên 
Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho Giáo phận. Qua những cử hành 
đó Giáo phận mời gọi chúng ta hãy tích cực bày tỏ tâm tình tri ân đối với 
các bậc tiền nhân đã góp phần gieo trồng, giữ gìn và làm tăng triển đức 
tin trong Giáo phận, đồng thời nhờ đó sẽ thúc đẩy công cuộc tân Phúc Âm 
hóa trong toàn Giáo phận. 
 
 Như anh em biết, không phải ngẫu nhiên mà Giáo phận đã chọn 
ngày khai mạc và bế mạc vào ngày và địa điểm nói trên. Ngày 26 tháng 
7 chính là ngày mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên. Giáo phận chúng 
ta vinh dự và tự hào không chỉ vì có Chân phước Anrê Phú Yên mà còn 
có nhiều chứng nhân anh dũng khác nữa. Theo lịch sử Giáo phận, trong 
cuộc bách hại kéo dài từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, đã có hàng vạn người 
chịu chết vì đạo, trong đó có vị tử đạo tiên khởi, người chứng thứ nhất, 
của toàn Giáo Hội tại Việt Nam là Chân phước Anrê Phú Yên, tử đạo năm 
1644; Thánh linh mục Phanxicô Gagelin, tử đạo năm 1833; Thánh trùm cả 
Anrê Nguyễn Kim Thông, tử đạo năm 1855; Thánh Giám mục Stêphanô 

THÖ CHA LINH HÖÔÙNG
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Cuénot, tử đạo năm 1861; ngoài ra còn có 16 vị tử đạo đã được Tòa Thánh 
đưa vào danh sách các Tôi tớ Chúa. Biết bao công sức và máu đào đổ ra 
cho hạt giống đức tin được nảy mầm và lớn lên. 

 Còn chủng viện Làng Sông và chủng viện Qui Nhơn là những nơi 
ghi dấu ấn của biết bao sự kiện lịch sử thăng trầm của Giáo phận trong quá 
khứ và hiện tại. Đặc biệt là chủng viện Làng Sông do chính Đức cha Cuénot 
Thể thành lập cùng với 2 chủng viện khác, một tại Tùng Sơn (Quảng Nam) 
và một tại Mương Lỡ (giáo họ Hòa Mục ngày nay). Qua nhiều cuộc bách 
hại, chủng viện Làng Sông bị tàn phá và phải xây dựng lại nhiều lần với quy 
mô khác nhau. Theo lịch sử Giáo phận, tháng 05 năm 1862, cha Phaolô 
Châu, giám đốc chủng viện Làng Sông lúc ấy, bị bắt và chịu xử trảm tại Gò 
Chàm, Bình Định, và do tình hình cấm đạo gắt gao, chủng viện không còn 
sinh hoạt. Sau cuộc bách hại, Đức cha Eugêniô Charbonnier Trí (1864-
1878) đã tái lập chủng viện Làng Sông. Tuy nhiên, năm 1885 toàn bộ cơ sở 
chủng viện bị Văn Thân thiêu hủy cùng với hài cốt các vị tử đạo được lưu 
giữ tại đây. Mãi đến năm 1891 Đức cha Phanxicô Xaviê Van Camelbeke 
Hân (1884-1901) xây dựng lại chủng viện Làng Sông bằng những nhà mái 
tranh để kịp làm nơi sinh hoạt. Và sau này để ổn định và bền vững hơn, vào 
năm 1925 Đức cha Đamianô Grangeon Mẫn cho xây lại chủng viện Làng 
Sông theo thiết kế của cha Dorgeville. Công trình xây dựng hoàn thành vào 
21 tháng 09 năm 1927 và tồn tại cho đến ngày nay. 

 Trong quá khứ, tại Làng Sông, không chỉ có chủng viện mà còn có 
cả giáo phủ của Giáo phận Đông Đàng Trong, trong đó khu phía Đông là 
chủng viện, khu phía Tây là cơ sở Nhà chung gồm Tòa giám mục, sở quản 
lý, nhà in. Nhân dịp Năm thánh Giáo phận, toàn bộ cơ sở Làng Sông được 
trùng tu và tái thiết gần giống như xưa. Phải ghi nhận rằng anh em cựu 
chủng sinh Làng Sông- Qui Nhơn trong và ngoài nước đã hưởng ứng rất 
tích cực lời mời gọi của Giám Mục giáo phận để hy sinh đóng góp tiền bạc 
cho công việc đầy ý nghĩa này. 

 Đối với tiểu chủng viện Qui Nhơn, nên biết rằng trong tình hình mất 
an ninh của các vùng quê, từ tháng 03 năm 1965 chủng viện Làng Sông 
phải giải tán sớm và bắt đầu từ niên khóa 1965-1966 các chủng sinh học 

tại Qui Nhơn, cơ sở trường Bình Lợi cũ, bên cạnh nhà thờ Chính tòa, vì 
lúc ấy không có khóa thầy giảng. Năm 1968 giáo phận khởi công xây dựng 
tiểu chủng viện thay thế trường Bình Lợi. Theo Bản Thông Tin Địa Phận 
Qui Nhơn số 72 (tháng 6 năm 1972) thì tiểu chủng viện Qui Nhơn khởi sự 
xây cất từ ngày 2.2.1968 đến 20.5.1972 thì hoàn thành, tức là mất thời gian 
3 năm 3 tháng và 22 ngày. Tiểu chủng viện có hai dãy nhà chính: nhà thứ 
nhất dài 32,65 m, rộng 19,65, cao 21,95, tháp cao 32 m; nhà thứ hai (dãy 
nhà ngang) dài 68 m, rộng 13 m, cao 16 m, ở giữa cao 21 m. Tiểu chủng 
viện Qui Nhơn tuyển sinh hàng năm từ các em học lớp 6, nhưng đến 1975 
do thời cuộc nên không tuyển sinh nữa. Hiện nay tại chủng viện Qui Nhơn 
có các chủng sinh của Giáo phận đang học để chuẩn bị gởi vào đại chủng 
viện Sao Biển Nha Trang. Ngoài ra chủng viện còn là một trung tâm mục vụ 
của Giáo phận với nhiều sinh hoạt khác nhau về đào tạo, tĩnh tâm, sinh hoạt 
mục vụ, tiếp đón khách hành hương…

 Anh em cựu chủng sinh Làng Sông-Qui Nhơn quý mến, nhìn lại một 
chút nơi anh em chúng ta đã được đón nhận và rèn luyện, được học tập và 
tu dưỡng với những kỷ niệm vui buồn để khơi dậy tấm lòng tri ân cảm tạ nơi 
chúng ta và để thấy rằng dù học tại chủng viện Làng Sông hoặc tại chủng 
viện Qui Nhơn nhưng tất cả chúng ta đều cùng một mẹ Giáo phận Qui 
Nhơn. Chủ đề sống trong Năm thánh Giáo phận hiện nay là Tri ân - Cảm tạ. 
Tất cả chúng ta dù đang ở đâu nhưng lòng vẫn hướng về mẹ Giáo phận Qui 
Nhơn thân yêu. Có thể nói rằng anh em Hội cựu Chủng sinh Làng Sông Qui 
Nhơn đã và đang cùng hòa nhịp với Giáo phận sống tinh thần tri ân cảm tạ 
ấy bằng những cách khác nhau.

 Chính trong tâm tình tri ân và cảm tạ ấy mà chúng ta thấy ý nghĩa 
biết bao khi chúng ta đã định từ lâu cho cuộc hội ngộ của anh em cựu chủng 
sinh trong và ngoài nước đúng vào dịp Thánh lễ tạ ơn bế mạc năm thánh 
của Giáo phận, 26.7.2018. Thật vậy, chúng ta về dự cuộc hội ngộ vào dịp 
này sẽ được đón nhận những ơn toàn xá qua những cuộc hành hương, 
qua tham dự các thánh lễ. Cuộc hội ngộ lần này còn thể hiện tinh thần hiệp 
thông của chúng ta với giáo phận và với nhau một cách sâu sắc. 

 Có thể nói nơi mỗi người chúng ta đều có khao khát để gặp gỡ; có 
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yêu thương dạt dào muốn trao cho nhau, có tràn trề tâm tình muốn trút bầu 
tâm sự, có đầy những ước mơ muốn tỏ bày, có bao nỗi niềm muốn chia sẻ, 
có nhiều chân tình cảm ơn tha thiết muốn nói với nhau và cả những khắc 
khoải thầm kín muốn chia sẻ nữa. Cuộc hội ngộ lần này là dịp rất tốt để 
chúng ta trở về nguồn và gặp gỡ nhau, bày tỏ tâm tình tri ân cảm tạ đối với 
các vị ân sư và ân nhân, chia sẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc sống, 
trao đổi với nhau những kinh nghiệm sống và làm việc tông đồ tại nhiều môi 
trường sống khác nhau. Qua đó cũng giúp nhau định hướng, cùng nhau 
góp công góp sức cho công cuộc Tân Phúc Hóa... Luôn có những điều mới 
mẻ đầy hữu ích mà chúng ta có thể cảm nhận và khám phá qua cuộc hội 
ngộ lần này. 

 Cuộc hội ngộ của chúng ta trong dịp tạ ơn bế mạc Năm thánh của 
Giáo phận hội tụ của biết bao ý nghĩa và hết sức hữu ích. Vậy anh em cùng 
thân quyến của mình hãy hy sinh thời gian để về lại bên nhau, bên mái 
trường xưa để sống hết mình, để đong đầy ân sủng của Thiên Chúa và 
sống tình hiệp thông, tình huynh đệ dạt dào. Để kết thúc, xin mượn lời của 
Đức Giám Mục Giáo phận trong thư gởi cho Hội chúng ta (12.2.2014), để 
nói với anh em rằng: «Con tim giáo phận Qui Nhơn đang đập những nhịp 
rộn ràng và đôi tay mẹ giáo phận đang nhẹ nhàng giang rộng chờ đón đoàn 
con từ khắp nơi xa gần trở về. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và 
Thánh Cả Giuse là Quan Thầy của giáo phận và chủng viện, nguyện xin 
Thiên Chúa tuôn tràn muôn ơn phúc dồi dào trên tất cả anh em và gia đình. 
Mong sớm đến ngày gặp lại nhau!»

Chủng Viện Qui Nhơn 12.12.2017
Linh hướng Hội Cựu Chủng Sinh làng Sông- Qui Nhơn

Linh mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ

«Con tim giáo phận Qui Nhơn đang đập những nhịp rộn ràng và đôi tay mẹ giáo phận 

đang nhẹ nhàng giang rộng chờ đón đoàn con từ khắp nơi xa gần trở về. Nhờ lời chuyển 

cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse là Quan Thầy của giáo phận và chủng viện, 

nguyện xin Thiên Chúa tuôn tràn muôn ơn phúc dồi dào trên tất cả anh em và gia đình. 

Mong sớm đến ngày gặp lại nhau!»(DC.Matt)

Quí Đức Cha, Quí Cha và Quí Anh Chị thân mến,

 Lại một năm nữa sang trang, và một năm mới đương ở 
trước mặt. Trước hết vẫn là Tạ Ơn Chúa đã cho chúng ta được bình an, 
nhất là nhận được nhiều Hồng Ân của Chúa trong những dịp Mừng Kỷ 
Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và Mừng Kỷ niệm 400 Truyền 
Giáo của Giáo Phận Qui Nhơn. Cả ba biến cố trọng đại từ Lòng Chúa 
Thương Xót đến mừng Kỷ niệm 100 năm Fatima và 400 năm truyền giáo 
đàng trong, Giáo Hội đã liên tiếp mở toang cánh cửa Hồng Ân của Ngài để 
tuôn đổ trên chúng ta, như vậy là chúng ta quá may mắn được sinh ra trong 
thời gian nầy chứ không phải “ lũ chúng ta đầu thai lầm thề kỷ”.

 Trở về Hội CCSLSQN/HN, năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 30 
năm, ngày thành lâp Hội. Suốt 30 năm Hội vẫn còn sinh hoạt, đó cũng là 
một điều rất may mắn, nhất là Hội của chúng ta không có Hội viên mới, còn 
các Hôi viên cũ thì ngày càng trọng tuổi và dĩ nhiên những hoạt động của 
mỗi cá nhân cũng chậm dần lại theo năm tháng..Nhưng Hội vẫn sinh hoạt, 
vẫn còn những tình cảm chan hòa giữa các anh chị em với nhau, chắc có 
lẻ Thánh Giuse, Quan Thầy của chúng ta vẫn luôn luôn theo dõi và giúp 
đỡ chúng ta về mọi phương diện. Hơn thế nữa sinh hoạt của các lớp ngày 
càng nở rộ thêm. Các lớp hẹn gặp nhau hàng năm cho dù ở cách xa nhau 
vạn dặm, vẫn tìm đến nhau để ôn lại những dư âm của những ngày xưa cũ. 
Có điều xin các lớp nhớ đến những ngày chúng ta có sinh chung của Hội, 
mong các anh chị các lớp cùng nhau rủ về sinh hoạt chung thì càng thêm 
‘tốt đạo, đẹp đời”.

THÖ CHUÛ TÒCH HAÛI NGOAÏI



18 - cöïu chuûng sinh lsqn cöïu chuûng sinh lsqn- 19

UT SINT UNUM 400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018 Ñaëc san 2018

30 naêm hoäi ccslsqn haûi ngoaïi UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 LO
V

E
 M

AY G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (P

hil 1,9)
Y

O
U

R
 L

O
V

E
 M

AY
 G

R
O

W
E

R
 M

O
R

E
 A

N
D

 M
O

R
E

! (
P

hi
l 1

,9
)

 Năm qua, Hội cũng đã yểm trợ cho Giáo Phận Qui Nhơn trong công 
việc trùng tu Tiểu Chủng Viện Làng Sông để chào mừng Kỷ Niệm 400 năm 
của Giáo Phận. Năm nay ,cùng hiệp thông với Giáo Phận Qui Nhơn, chúng 
ta sẽ Về Nguồn sau 4 năm và tham dự Ngày Bế Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 
400 năm truyền giáo của Giáo Phận đàng trong vào ngày 26/7/2018 tại Qui 
Nhơn.

 Cuối cùng, điều an ủi nhất cho chúng  ta, là đi bất cứ nơi đâu hễ 
nghe ai là CCSLSQN thì sẽ được anh em tiếp đón như người thân trong 
gia đình, không phân biệt tuổi tác lớp lang, chính cái Chất Men đó làm cho 
Hội của chúng ta còn sinh hoạt đến ngày hôm nay. Có lẻ nhờ một Kinh Kính 
Mừng của mỗi người Dâng lên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ 
Maria và Thánh cả Giuse, đã đánh động đến Lòng Thương xót Chúa nên 
chúng ta mới  được như vậy chăng?

  Ước mong Quí Anh Chị nhớ mỗi ngày dâng1 Kinh Kính Mừng để 
chúng ta trở nên một nghe Quí Anh Chị.
 

          Thương mến.
Cali  Vọng Giáng Sinh ngày 12 Thang 12 Năm 2017

               Simon Nguyễn Xuân Sương 

UT SINT UNUM !
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ĐÁNG, BINH, VUI, 
TUYỀN ,CƯỜNG,
CHIA, GIỚI, PHÚC.

Tình côø gaëp taïi Ñaø Naúng 2017
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      VẾT KỶ NIỆM 
      _______________
           L m. Nguyễn Ngọc Tước
 

Ngẫm nghĩ cuộc đời sao mà kỳ lạ. Kỳ lạ là bỡi vì mình không biết lý 
do, không biết tại sao, không biết ngọn nguồn, và không hiểu vấn 
đề. Nói thế, tôi muốn hỏi Tại Sao? Nhiều chuyện xảy đến trong 

cuộc đời mình ngoài dự tưởng của mình, ngoài tầm tay của mình, nhất 
là chuyện gì xảy đến một cách đột ngột, lay động đến từng sớ thịt, từng 
cung dây tâm hồn…
 Phải, sự ra đi dột ngột của cha Huỳnh thanh Khương đã để lại 
cho tôi một nỗi buồn khôn tả. Một mất mát to lớn, một hụt hẫn dâng tràn. 
Đột ngột như “Chúa ra tay cắt ngang hàng chỉ” (tv 102) “ Người quá biết 
chúng ta được nhồi nắn bằng gì, Người hẳn nhớ: chúng ta chỉ là cát bụi. 
Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, Một 
cơn gió thoảng là xong, Chốn xưa mình cũng không biệt mình.” (tv 102).
 Một người bạn cùng lớp từ những năm 1956. Tôi còn nhớ, năm 
1955, lớp Chủng viện Làng Sông đã đón tiếp trên 60 em , tuổi đúng 12, 
từ những vùng xa xăm Quảng Nam vùng núi, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quê 
xa, với những anh em từ các vùng Cà Đú, Phan Rang, Chợ Mới.. cho 
đến những địa sở vùng Bắc Bình Định: Gia Hựu, Gò Xoài, Nhà Đá, đi vào 
Bồng Sơn, Gò Thị, Nam Bình, Lạc Điền… Các cha thi chỉ có cha Phan 
Hoàng làm Giám đốc, cha Trương đắc Cần mới chịu chức (1953) làm cha 
giáo, và thầy Nguyễn văn Nho, khi đó mới xong Troisième (?), – sau làm 
Giám Mục Phó Nhatrang và ngài cũng đã khuất bóng mấy năm rồi.
 Nhưng năm sau, 1956 Địa phận đã mở rộng lấy thêm các em lớn 
hơn 1 tuổi…. Và trong số nầy có chú Huỳnh thanh Khương.
 Cách nào đó mà cha Khương lại cùng một lớp với tôi…nghĩ không 
ra, có lẻ đã học hết lớp Đệ Thất ở dòng Giuse và được nhận vào lớp 
chúng tôi chăng. Lớp nầy con số cũng không nhiều lắm, khoảng chừng 
trên dưới 30 chi đó, tức lớp 7, cho niên khóa 1956-1957.
 Vì chúng tôi là lớp đầu, sau mấy năm Kháng Chiến thời Việt Minh 
và Đình Chiến cuối năm 54, nên Chủng viện mở lại vào năm 1955. Năm 
đầu tiên nầy có khoảng chừng 60 em. Các em phải thi để phân ra làm 2 
lớp, lớp 9 và lớp 8, tức lớp Nhì và lớp Nhất… và sau đó là lớp 7, hay đệ 

Ôi, Mẹ thật là may mắn,
Tuổi đời vừa chớm lên 
ba,

Đã được đi về Đền Thánh,
Dâng mình thánh hiến cho Cha.

Mẹ có song thân thánh đức,
Tổ phụ Gioa-kim Anna,
Thuộc dòng tuyển dân Giao ước,
Nghìn năm thắm đượm Lời Cha.

Lớn lên giữa Đền thánh Chúa,
Mẹ thường xuyên gặp Chúa Trời.
Lao động, nguyện cầu, ca múa…
Mẹ tìm Thánh ý mọi nơi.

Cuổi nẻo chân trời cứu độ,
Hừng Đông Mẹ đã lên rồi.
Trắng đêm ngọn đèn vẫn tỏ,
Sẵn sàng Mẹ đón Tin Vui.

Bước Mẹ nghìn năm in dấu,
Cho ai chọn “nẻo dâng mình”.
“Bến Chúa” thuyền ai ghé đậu,
Trọn lời khấn nhỏ hy sinh.

Bên cạnh đời con Mẹ nhé,
Mỗi ngày từng bước đi lên.
Cầm tay dắt dìu nhỏ nhẹ,
Đời con dệt “khúc lên đền”.

Sơn ca Linh
21/11/2017

BÖÔÙC

MEÏ

NGAØN NAÊM

YEÂU

DAÁU

Sôn ca Linh
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Thất…
 Những năm đầu học với nhau, cha Khương tương đối giỏi về 
toán, mình cũng tranh thủ với cha Khương, cùng với Bút, Lý… về môn 
học nầy. Những tháng năm dài trôi qua thật êm đềm, với tuổi thơ đầy kỉ 
niệm hồn nhiên. Năm lên Đệ Tứ, niên khóa 1959-60, anh em tranh thủ 
học thêm về đêm, khi mà mọi người đã lên giường, thì cả lớp được ở 
dưới lớp học, học thêm 2 tiếng nữa, để chuẩn bị thi Bằng Trung Học vào 
cuối năm. Dĩ nhiên máy điện cũng đã tắt rồi, nên mỗi người được phát 
cho đèn cầy học. Vì học đèn cầy, nên có người sách bị cháy sém (anh 
Bút ?). Năm nầy cha Nguyễn hữu Sanh phụ trách lớp. Nhớ một đêm nọ, 
cả lớp lo học bài, anh Trương văn Chi thì ngủ trên bàn học, đột nhiên 
có cha giáo Sanh bước vào lớp, ngài đến ngay sau lưng anh ta, mình 
mới chọc tay vào sườn đánh thức anh ta dậy, anh ta vừa ngổm đầu lên 
vừa hồn nhiên địt một phát thiệt lớn. Thấy thế cha giáo bỏ đi một mạch 
không nói năng gì, anh ta vô tội vạ, không ác ý. Thiên hạ cười rộ lên 
trong đêm khuya. Vào cuối năm, lớp đi thi bằng Trung Học tại Quinhơn 
và cả lớp được trúng tuyển hết. Nên khi thi về với kết quả rất khả quan 
như thế, được các cha khoản đãi đặc biệt.
 Trong niêm học 1961-62, chúng tôi thuộc lớp Đệ Tam, và cha 
giáo chúng tôi, cha Sanh, được thuyên chuyển ra làm cha sở Xóm 
Chuối, Hòa Bình, bên Núi Cát. BỡI thế chúng tôi mớI có cơ hộI đi thăm 
Ngài, và từ đó đi du ngoạn Chúa Ông Núi, cách chừng 8cs. Trên đường 
lên Chùa, chúng tôi mỗi người ngâm một câu thơ và làm thành bài thơ 
Vịnh Chùa Ông Núi. Không biết có ai trong lớp chúng tôi còn nhớ bài 
Thơ Vịnh nầy không.
 Niên khóa 1961-62 chúng tôi phải dời xuống Trường Lớn, tức 
trường Vi Nhân sau nầy cùng với 2 lớp sau, Đệ Tứ và Đệ Tam. Năm nầy 
chúng tôi lại phải học ráo riết. Và khi kỳ nghỉ Hè đến, chúng tôi phải ở lại 
dọn thi Tú Tài I. Lúc nầy chúng tôi phải qua hai đợt thi, viết và oral. Thế 
nào đó, 3 đứa bị rớt Oral, là Bút, Khương và tôi. Chính vì vậy, chúng tôi 
phải chờ thi Oral kỳ thứ hai, và sau đó cả 3 chúng tôi đều được trúng 
tuyển cao, Bình Thứ. Như thế cả lớp chúng tôi 10 đứa đều thi đậu hết. 
Vì khóa thi nầy trễ, nên mấy anh em đã đậu đi tựu trường trước. Nhập 
Chủng viện Piô XII (HànộI), tại ngã Sáu Sàigòn-Chợ Lớn. Sau khi thi 
xong, chúng tôi mới tựu trường sau. Lần đầu tiên vào Sàigòn, cả 3 
chúng tôi đều ngớ ngẩn cả, nhất lại chúng tôi vào được Sàigòn thì cũng 

đã 9g tối rồi. Sau khi đưa địa chỉ cho anh chiếc xích lô máy chạy đến tại 
120 Nguyễn tri Phương. Xuống xe thì cửa sắt đóng kít mít. Chúng tôi 
không biết làm sao, kêu cửa thì ai đâu có nghe gì đâu, thế thì chúng tôi 
lấy mấy hòn đá  ném vào cái cổng sắt, kêu ầm ầm, vang dội trong đêm 
khuya .. thế thì có một bác cũng trọng tuổi lê dép lẹp xẹp đi ra và mở 
cổng cho chúng tôi. Chúng tôi tự giới thiệu và xin lỗi bác. Bác không nói 
năng gì, dẫn chúng tôi vào nhà và đưa lên lầu, chỉ cho chúng tôi mỗi 
đứa 1 giường. Thế là leo lên giường yên giấc. Ngày hôm sau chúng tôi 
mới nhận ra bác khi tối chính là Cha Khoa, Quản Lý của Chủng viện. 
Chúng tôi ở đây suốt năm, vì kỳ nghỉ Tết chúng tôi không có tiền về quê 
ngoài Qui nhơn, nên phải ở lại. Khi đã mãn niên học, chúng tôi ra Nha-
Trang và ở tạI Toà Giám Mục để dọn thi Tú Tài II tại đây.
 Sau đó, lớp chúng tôi bị phân chia, một số tiếp tục việc tu học 
tại ĐCV, số khác đi giúp. Hai anh thuộc Đà Nẵng, Thăng và Ấn cũng 
mỗi người một ngã. Thăng lên học tại Giáo Hoàng Học Viện tại Đà Lạt. 
Và mấy người thuộc Quy Nhơn, thì có Chi và tôi. Như thế Bút, Chính, 
Chương, Lý, Nhàn, Khương, Ấn… đều đi giúp xứ (?) Tôi không được rõ 
hoàn cảnh xảy ra làm sao. Hình như Chương, Lý  và Ấn, sau khi đi giúp 
xứ đã rẽ vào lối khác. Sau 1 năm, tức niên khóa 1964-65 thì có Chính 
và Bút lên GGHHV, Đà Lạt. Chi đã vào đường đời từ giửa năm 1963-64. 
Niên học 1964-65, Khương và Nhàn tiếp tục năm giúp xứ thứ hai. Và 
cũng vào giữa (?) niên học nầy, Bút cũng đã rút lui đi vào con đường 
rộng mở hơn. Vào niên học 1965-66, thì Nhàn đi ĐCV Xuân Bích, Huế 
và Khương (cùng với Thăm, thuộc lớp sau) lên Giáo Hoàng Học Viện. 
Theo sự thường những ai đi học tạI GHHV thi đi giúp xứ 1 năm, vì ở 
đây khóa trình tu hoc kéo dài những 8 năm trời dài, 1 năm dự bi Triết, 3 
năm Triềt và 4 năm Thần học. Còn ai đi học Xuân bích, Huế, thì đi giúp 
xứ 2 năm, vì khóa trình tu học là 6 năm, 2 năm triết và 4 năm thần học. 
 Vào năm 1970, lẽ ra thầy sáu Nhàn đã được thụ phong linh mục 
do ĐTC Phaolô VI tại Manila rồi, nhưng vì lý do kỷ thuật sao đấy, nên 
đành đình lại, và sau cùng là được giài thể và đi vào con đường thường 
tình. Như thế cuối cùng anh em trong lớp chúng tôi còn có, cha Nguyễn 
Trường Thăng, thuộc Giáo phận Đà Nẵng, cha Nguyễn Chính và tôi 
thuộc Giáo phận Quy Nhơn đã được thu phong linh mục vào tháng 12 
năm 1971; và cha Huỳnh Thanh Khương được thu phong linh mục vào 
tháng 12, 1972.
 Anh em ra trường, mỗi người có một vai trò phải đóng và phải 
thi hành. 
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 Anh em có thể theo dõi những những năm phục vụ mà cha 
Khương đã trải qua cho Giáo phận Quy Nhơn và cho Dân Chúa trong 
Giáo phận nầy.
 Nói chung, Cha Huỳnh thanh Khương, một con người hiền lành, 
phúc hậu, và đã ra đi đột ngột, trong một hoàn cảnh như đơn côi, xa 
nhà, xa người thân, xa bạn bè, xa Giáo phận, nên đã để lại một mất mát 
lớn cho ngườI thân, cho đồng nghiệp, cho bạn bè, giáo dân, Giáo phận.
 

Rev. Tuoc Nguyen
 
PS. Có thể có vài chi tiết sai, vi trí nhớ không còn được sắc bén như khi xưa, mong anh 
em trong lớp nhắc nhở cho. Cám ơn.
_____________________________________________________________________

Ñöùc cha Matthew & anh 
em nam CA - 
chuyeán thaêm Hoa kyø 
10/2017.
(Hình from Xuaên Söông)

Anh em ccslsqn Baéc 
Cali ñoùn cha Saùng (töø 
New York) vaø cha Lang 
(töø Cam Ranh)
taïi nhaø Ñaøo Vaên Chính.

Hình treân: Ñöùc cha Baûn 
& ace Camranh
Hình döôùi: Cha Leâ Vaên Nhôn - 
Leã Taï ôn 40 naêm LM.

Giữa những đường đời đang héo úa,

Có những cành phượng vĩ tươi 

xinh,

Rực thắm tin yêu nồng nàn sắc đỏ,

Cho cuộc đời luôn ướp mặn hương tình !

 

Đường đã chọn, con đường Thập Giá,

Có ngại gì bao nẻo gian truân.

Hiu hắt đông buồn, dãi dầu nắng hạ,

Sưởi ấm đêm thu bếp lửa nhân quần !
 

Cho dẫu phận chân mềm tay yếu,

Chẳng lụa là không chút phấn son…

Chiếc áo dòng đen bên đời khuất nẻo,

Hương thắm tình yêu sắc đỏ vẫn còn !

 

Như “hạt lúa gieo vào lòng đất”,

Chị vừa dâng Hy lễ hôm nay.

Chiếc bánh Trung Thu thêm mùi vị ngọt,

Đồi Can-Vê đỏ rực cánh hoa nầy !

 Sơn Ca Linh (6/10/2017)

(Kính dâng hương hồn nữ tu Dòng 
Mến Thánh Giá Vinh-Anna Trần Thị 
Phượng, vừa qua đời trong một tai 
nạn xe trên đường mua bánh Trung 
Thu cho các trẻ em nghèo, 4/10/2017)

                                            Sơn Ca Linh

NHỮNG CÀNH 
HOA PHƯỢNG 
GIỮA CUỘC ĐỜI
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nhóm CCSLSQN nên Đức Cha cho mượn phòng để sinh hoạt. Anh em cũng 
tham gia vào việc bầu bán chủ tịch Sinh Viên Công Giáo Sài gòn. Tôi còn 
nhớ ngay ở trung tâm Phục Hưng, anh em mình cũng tranh đấu thật “gay 
gắt” để ủng hộ anh Huỳnh Thiều và cuối cùng “phe ta” toàn thắng. Địa điểm 
thứ 2 anh em hay hội tụ là Vườn Địa Đàng trong sở thú, nơi gia đình anh 
Nguyễn Đức Thanh có mở một quán ăn. Thời gian nầy là thời “cực thịnh” 
của nhóm CCSLSQN tại Sài gòn, vì các anh em từ ngoài trung đều đổ dồn 
về đi học Đại Học hoặc đi lính. Đến năm 1974, một số anh em ra trường và 
đi nhiệm sở mới, trong đó có tôi, nên sinh hoạt không được thường xuyên.
 Đến tháng 3 năm 1975, miền trung mất vào tay Cộng Sản, anh em 
các nơi lại chạy vào Sài gòn và gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng tìm cách 
ra nước ngoài sinh sống…Nhưng rồi đại đa số đều kẹt lại và sống trong 
cảnh đói rách lầm than. Trong hoàn cảnh khổ như thế, nhưng anh em vẫn 
thường xuyên gặp nhau để chia cho nhau ly cà phê đen, cùng uống chung 
ly rượu mía quốc doanh hoặc rượu Cây lý với vỏn vẹn một dĩa nhỏ đầu, 
cánh, cẳng trộn bắp cải dành cho từ 5-6 người. Có lúc chỉ được một trứng 
hột vịt ung thì cũng có bữa nhậu rồi ! Anh em hễ có cơ hội kiếm được chút 
việc thì chia sẻ cho nhau, chẳng hạn anh Phong giỏi về giao dịch nên quen 
một cơ sở may mặc, thế là ảnh lãnh túi áo về giao lại cho anh Giả và tôi chia 
nhau may để sống. may mặc hết thời thì chuyển qua nuôi cá trê phi. Anh 
Đào nhờ có vốn liếng nên mua được con cá cái đem về ép, từ đó anh em 
ghé lấy cá con của ảnh giá nhẹ hơn bên ngoài đem về nuôi khoàng 2-3 tuần 
rồi đem bán. Sau đó là làm nghề quấn thuốc lá lậu, sau 1975 thì tất cả đều 
“lậu” hết. Từ đó anh em tản ra mỗi người mỗi nghề để sống. Anh Phong thì 
có sạp áo quần ở chợ, Anh Giả thì có xe nước mát bán ngoài xa lộ. Kiển thì 
vẫn phây phây với nghề thuế nên lâu lâu có “độ” là kêu anh em ké. Tôi và 
Khiêm thì quấn thuốc, nghề nầy hồi hộp lắm, nhưng còn kiếm ăn được. Tuy 
anh em nghèo kiết xác nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên với cà phê sáng 
và những cử nhậu mỗi tuần, thế mới kỳ. Sau đó thì tôi vượt biên và các anh 
em cũng lần lượt bỏ nước ra đi hết ráo.
  Tưởng sẽ không gặp lại anh em CCSLSQN, nhưng vừa qua đến 
trại Bataan ở Phi, tình cờ tôi gặp Lê Công Tông (cùng lớp) trong một sáng 
Chúa Nhật, hai đứa đều tay bắt mặt mừng và liên lạc lại với nhau sau thời 
gian sau 17 năm xa cách.
 Qua Cali tôi tìm Tông và chúng tôi sống chung với nhau chờ vợ con 

              Ơn Gọi
 
Sương Mai

Hình ảnh các chú mặc áo dài đen quần trắng vẫn còn lãng vãng trong 
đầu óc của tôi, khi người cậu của tôi giới thiệu về ngôi trường Tiểu 
Chủng Viện Làng Sông Qui Nhơn. Hình ảnh thật ngộ, vì hồi nào 

tới giờ tôi chỉ thấy người lớn mới ăn mặc kiểu đó, chứ người trẻ có bao giờ 
ăn mặc như vậy đâu ! nhất là tôi lớn lên trong lòng thành phố nên ít khi tôi 
gặp những hình ảnh nầy. Điều thú vị hơn là thấy các chú chạy chơi đá banh, 
đánh bóng chuyền trông thật vui..Nhưng đó không phải là lý do tôi muốn vào 
Chủng Viện, lý do chính là mẹ tôi sợ tôi ở ngoài đời lớn lên sẽ trở thành cao 
bồi du đãng, vì mới tuổi nức mắt nầy, mà tối ngày, sau khi ở trường về là tui 
chạy biến theo bạn bè để chơi tạc bao thuốc, đánh bi, cút bắt, đá dế và cặp 
tay theo người lớn để xem phim cao bồi và Ấn-độ. Mẹ sợ tôi hư nên “tống 
nó vào Chủng Viện” cho Mẹ đỡ lo. Ơn gọi của tôi bắt đầu từ đó..
 Với dòng thời gian tôi lớn lên với tình bạn nhiều hơn Tình Chúa, vì 
qua bao nhiêu thăng trầm của đất nước, chúng tôi đều cùng nhau chung 
sống với nhau, từ vui chơi núi Kỳ Sơn, tắm nước sông đầy cức vịt, ăn trộm 
chuối, đọc trộm sách thư viện, tát cá trước trường trong những ngày đầu 
năm vì chiến tranh không về được.
Rồi khăn gói gánh gồng nhau đi bộ về Qui Nhơn di tản chiến tranh và sống 
theo nhịp điệu của thành phố..nhưng vẫn tu ở giữa đời. Xong tú tài 2 thì đến 
lúc tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh hơn về ơn gọi, nhưng hệ lụy của tuổi 
mới lớn làm tôi phải chuyển mình về một hướng khác ngoài ý muốn của 
mình.
 Vào Sài gòn học Văn Khoa rồi sau đó vào trường Đại Học Sư Phạm 
tôi vẫn bám theo anh em cùng trường làng Sông để sinh hoạt. Lúc đó anh 
Nguyễn Đức Thanh làm chủ tịch Hội. Chúng tôi thường xuyên họp nhau tại 
Nhà Thờ Tân Định, lúc đó Đức Cha Nghi còn làm Cha sở, cha rất thương 
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của Tông qua. Lúc bấy giờ có Huệ cùng ở gần. Sau đó chúng tôi liên lạc 
được với Đậu Thống, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Lương, Võ Đình Hoa, Cha 
Khuê và Cha Võ Tá Đề…Hội được thành lập và bầu anh Hoa, niên trưởng 
trong nhóm làm Chủ tịch. Thời gian nầy anh em đều mới qua nên sinh hoạt 
thật vui và thật gắn bó vì chưa bận  bịu nhiều . Anh em nương tựa nhau và 
giúp nhau nhiều việc. Hội càng ngày càng liên lạc được với nhiều anh em 
khác nên bầu anh Lê Quang Trình làm chủ tịch, thay cho anh Hoa đã mãn 
nhiệm kỳ. Đây là thời gian phát triển mạnh nhất của Hội CCSLSQN/HN. Sau 
vài năm, vì kế sinh nhai, tôi di chuyển qua tiểu bang North Carolina. Ở tiểu 
bang nầy tôi liên lạc được với anh Bạch Thanh Long ở New York, sau đó 
anh Long cùng với 3 người con cùng về chung với thành phố tôi đương ở. 
Hai anh em thường xuyên gặp nhau và cũng giúp đỡ cho nhau nhiều công 
tác xã hội và Giáo Xứ. Các con của anh bây giờ làm ăn rất phát đạt, tạ ơn 
Chúa cho gia đình anh được bình an.
 Sau 15 năm tôi dọn về lại Cali để lo cho Ông Bà cụ bên vợ. Khi về 
lại Cali lại  “bị giao” cho nhóm CCSLSQN/ Nam Cali. Tôi rất vui vì gặp lại 
những khuôn mặt thân quen của ngày xưa. Thế là chúng tôi lại có dịp gặp 
nhau thường xuyên để tha hồ nhắc lại chuyện đời xưa. Nam Cali là thủ đô 
của người Việt tỵ nạn nên hễ ai qua nam Cali đều ghé thăm chúng tôi, lại 
có dịp anh em ngồi lại với nhau…Sau 8 năm tôi lại được “thăng quan tiến 
chức” thay thế chổ  của Thầy Huỳnh Kim Chương là thầy cũ của mình, lý do 
rất dễ hiểu là “ không ai chịu làm”, tôi đành xin vâng theo lệnh của các đấng 
bề trên.
 Nhìn lại cuộc sống từ khi vào lớp sáu Tiểu Chủng Viện Làng Sông 
Qui Nhơn cho đến bây giờ, cuộc đời của tôi gần như gắn liền với cái danh 
hiệu Tiểu Chủng Viện Làng Sông Qui Nhơn mà gần như tôi không thoát ra 
được. Tôi không được làm Linh Mục nhưng vẫn phải mang danh hiệu, như 
vậy Quí Anh Chị có nghĩ đó là “Ơn Gọi của tôi ở giữa đời” hay không ?
                            
                                                                                     Sương Mai Cali 2017
 

 Nhìn lại cuộc sống từ khi vào lớp sáu Tiểu Chủng Viện 
Làng Sông Qui Nhơn cho đến bây giờ, cuộc đời của tôi gần như 
gắn liền với cái danh hiệu Tiểu Chủng Viện Làng Sông Qui Nhơn 
mà gần như tôi không thoát ra được. (NXS)

Houston ñoùn 
ÑC Matthew
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      Những mảnh đất 
                     màu mỡ… 
______________________
Lm. Nguyễn Huy Điệp
 

Ngày 25.04.2017, năm Linh mục của tỉnh Phú Yên, thuộc giáo phận 
Qui Nhơn, đã tổ chức Thánh lễ mừng kỷ niệm Pha lê Linh mục 
tại Nhà thờ Tuy Hòa, nơi các vị đã được Đức Cha Phêrô truyền 

chức Linh mục vào ngày 25.04.2002.
 Trước giờ Thánh lễ, rất đông quan khách đã tập trung. Giữa 
dòng người đang hân hoan mau mắn bước vào Thánh Đường, có một 
người, tuổi độ lục tuần, cũng đang bước vào, nhưng lững thững, chậm 
rãi, nét mặt tươi vui, cũng muốn chung chia biến cố đặc biệt này…
 Người ấy là một “Ông Cố”, chưa thất thập cổ lai hy, sau một cơn 
tai biến tưởng chừng không qua khỏi, nay đang sức khỏe đang phục hồi 
theo năm tháng. Ông cố hiện có một người con đang là Linh mục của 
giáo phận Qui Nhơn. 
 Với ông cố này, tôi nhớ lại vài kỷ niệm tại đây. Khi ấy tôi làm thầy 
giúp xứ Tuy Hòa, thời Cha cố Văn. Mới về giúp xứ chưa được bao lâu, 
thì vào một buổi sáng, có một người đến gặp và đề nghị một chuyện: 
“Con cũng vừa mới về sống tại Tuy Hòa sau thầy khoảng một tháng. 
Điều con mong muốn là được làm một công việc nào đó giúp giáo xứ, vì 
con là cựu chủng sinh”. Mừng như buồn ngủ bặp chiếu manh, tôi lập tức 
nhận lời. Và từ đó, vị cựu chủng sinh này đã là một giáo lý viên tuyệt vời, 
sau đó còn làm chức việc, cho đến khi đau bệnh.
 Lại một câu chuyện khác lúc buổi chiều, có người giáo dân đến 
nhà xứ để xin một chuyện lạ thường: Xin chứng nhận bỏ đạo để gả con 
cho người lương mà không mắc lỗi. Trong lúc chuẩn bị ra tiếp khách, tôi 
không ngờ ông cố đã có mặt ngoài phòng khách từ lúc nào, và cũng đã 
nghe biết ý định của khách. Tôi nghe ông cố “phán” thật rõ ràng: “ Nếu 
con chị bỏ đạo để lấy chồng, thì sớm muộn gì nó cũng bỏ chồng. Chúa 
mà còn bỏ được thì chồng nhằm nhò gì”.

 Tôi bỗng cảm nhận một điều, khi nghĩ về anh chị em cựu chủng 
sinh và tu sĩ (CCSTS),những người đã có một thời gian sống trong 
“Nhà Chúa”, nay đang là chồng, vợ, cha, mẹ, ông bà nội ngoại: Sự nhiệt 
tâm phục vụ và chất tu vẫn đậm nét trong cuộc đời, dù trong vai trò một 
giáo dân, dù thời gian trong nhà tu chẳng bao lâu.
 Rất nhiều trường hợp các CCSTS đang giúp mục vụ tại các giáo 
xứ. Và quả thật, mời các CCSTS giúp mục vụ thường dễ dàng và hiệu 
quả hơn giáo dân bình thường, vì tư cách và khả năng sẵn có.
 Nhưng một sự thực khác cũng khách quan hiện nay trong giới 
CCSTS, là hậu duệ của họ đang tiếp nối con đường cha ông đã đi. 
Trong số con cái của những anh chị em CCSTS Phú yên hiện nay đã có 
2 Linh mục và 1 nữ tu. Đây chắc chắn không phải là con số sau cùng.
 Theo tôi biết, một trong những sinh hoạt cựu chủng sinh đang 
rất mạnh là Hội cựu chủngsinh Lâm Bích ( gốc giáo phận Nha Trang 
). Hàng năm, anh chị em đều tổ chức ngày họp mặt, năm nay nơi này, 
năm sau chỗ khác. Thành phần tham dự lên đến vài trăm, không chỉ là 
những người trong cuộc, mà cả gia đình vợ con. Một trong những quan 
tâm của anh em là nuôi dưỡng ƠN GỌI cho các thế hệ kế tiếp, mà gọi 
theo mã số là các thế hệ F1 ( đời con ), F2 ( đời cháu )… Và trong thực 
tế đã có nhiều Linh mục Tu sĩ xuất thân từ các gia đình mà cha hoặc 
ông là cựu chủng sinh Lâm Bích.  
 Từ hiện tượng trên, thực tế đã cho thấy: Bình thường, nếu Ơn 
gọi làm Linh mục Tu sĩ đã phát sinh từ những gia đình giáo dân đạo đức 
trong các giáo xứ, thì bên cạnh đó, còn từ một thửa đất đặc thù khác, là 
gia đình của các CCSTS. 
 Rồi nhìn vào các Linh mục Tu sĩ thế hệ F1 của Phú Yên, tôi cảm 
nhận ra rằng: Hành trình  theo đuổi Ơn gọi cũng thật đặc biệt. 
 Như thế, chúng ta hãy luôn cố gắng gìn giữ và phát triển mối 
tương quan giữa các CCSTS. Câu chuyện chúng ta gặp nhau, không 
chỉ là chuyện của một thời trong quá khứ. Thời gian đó đã kết tinh thành 
mối tương quan bây giờ. Và bây giờ thêm chuyện làm cho đời tu nối dài 
qua con cháu. Có một ông cố đã nói vui: “ Không làm được Linh mục, 
thì làm bố của Linh mục, cũng oai ra phết!”.
 Những suy nghĩ và thực tế trên mở ra một mảnh đất cho CCSTS 
của mọi thời:
 - Được ở trong Nhà Chúa một ngày bằng cả ngàn ngày nơi thế 
gian. Bằng chứng là anh chị không bao giờ quên mình là CCSTS. Trong 
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thâm tâm, dấu ấn của Ơn gọi dù chỉ còn là kỷ niệm, vẫn có thể tác động 
để mình làm một điều gì đó hơn thường.
 - Thiên Chúa và Giáo Hội luôn là một trăn trở cho những ai đã 
có lúc muốn dành cả cuộc đời để phục vụ. Nhưng với chương trình của 
Thiên Chúa, CCSTS được mời gọi tham gia phục vụ Chúa và Giáo Hội 
với phần đời nhỏ hơn, nhưng không kém hiệu quả nơi Giáo Hội.
 - Kỷ niệm Ơn gọi và thao thức xây dựng gia đình Kitô hữu đạo 
đức, sẽ đóng góp tích cực cho một thửa đất màu mỡ, thuận lợi cho 
mầm mống Ơn Thiên Triệu trổ sinh. Nếu trong cuộc sống gia đình, con 
cái luôn chịu ảnh hưởng bởi cha mẹ, thì trong gia đình của CCSTS, bên 
cạnh những ảnh hưởng khác, mầm mống Ơn gọi dễ dàng nảy mầm 
hơn. Nếu đời con chưa được, thì đời cháu, đời chắt…Nghĩa là thế nào 
cũng có…
 Hội CCSTS Phú Yên chọn ngày thứ hai sau Lễ Chúa Chiên 
Lành hàng năm làm ngày họp mặt, đã nói lên sự liên đới với bổn phận 
cổ võ Ơn gọi Linh mục Tu sĩ, trong chính môi trường sống của mình.
 Đối với các Linh mục và Tu sĩ, anh chị em CCSTS luôn được 
mong đợi là những người thân, và là những cộng tác viên chân thành 
trong đời sống mục vụ. 
 Và như thế, các anh chị em CCSTS cũng đang sống Ơn gọi 
“thứ ba”, bên cạnh đời sống tu trì và đời sống gia đình hiện nay của Hội 
Thánh./.

             Gx Sông Cầu, 02.05.2017
 Lm Antôn Nguyễn Huy Điệp

_______________________________________________________  

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 
mừng 400 năm Loan Báo Tin Mừng
Thứ tư - 26/07/2017  
______________________________________
Lm. Giuse Trần HoàngThiện

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tiền nhân, Giáo phận Qui 
Nhơn đã cử hành Đại lễ Khai mạc Năm thánh kỷ niệm 400 năm 
Loan báo Tin Mừng vào thứ tư, ngày 26/7/2017 tại Chủng viện 

Làng Sông. Theo chương trình mục vụ, đây là ngày mừng lễ Á thánh 
Anrê Phú Yên, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Việt Nam, thời gian diễn 
ra từ 8g00 đến 21g30 cùng ngày tại Chủng viện này.

 Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tiền nhân, Giáo phận 
Qui Nhơn đã cử hành Đại lễ Khai mạc Năm thánh kỷ niệm 400 năm 
Loan báo Tin Mừng vào thứ tư, ngày 26/7/2017 tại Chủng viện Làng 
Sông. Theo chương trình mục vụ, đây là ngày mừng lễ Á thánh Anrê 
Phú Yên, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Việt Nam, thời gian diễn ra từ 
8g00 đến 21g30 cùng ngày tại Chủng viện này.

 Chủng viện Làng Sông, một trong những địa điểm sinh hoạt đức 
tin sầm uất của lịch sử truyền giáo. Cơ sở đã hình thành và tồn tại gần 
200 năm, thời gian gần đây cơ sở đã được phục hồi nguyên trạng. Nơi 
đây là một quần thể gồm chủng viện, tòa giám mục, nhà in và các hạng 
mục khác từng hoạt động, đã đong đầy dấu ấn trong lòng đời sống xã 
hội và văn hóa dân tộc, cách đặc biệt trong đời sống đức tin qua các thế 
hệ, nơi mỗi người tín hữu đã từng gắn bó.

 Mừng ngày đại lễ đã được Tòa Thánh ưu ái ban cho hồng phúc 
Năm thánh, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận rất đỗi vui mừng, 
từng đoàn người hành hương lũ lượt tuôn về, như lời Thánh vịnh ca 
vang: Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh 
Chúa!” (Tv 122,1).

Leã Khai maïc naêm Thaùnh 2016
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Nghi thức phụng vụ chính yếu là Thánh lễ được cử hành vào lúc 16g00, 
do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli chủ tế, với sự hiện diện của 
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận 
Huế đương kim chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Cha 
Giuse Võ Đức Minh – Giám mục Giáo phận Nha Trang, Đức Cha Aloisiô 
Nguyễn Hùng Vị - Giám mục Giáo phận Kontum, Đức Cha Giuse Đặng 
Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Phanxicô Xaviê 
Lê Văn Hồng – Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Đức Cha 
Giáo phận Qui Nhơn Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Đức Ông Giuse Lê Văn 
Sỹ - Giáo phận Nha Trang và Quý Cha Tổng Đại diện cùng đông đảo 
quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân nhiều nơi 
về tạ ơn, chia sẻ niềm vui trọng đại này.

 Trước Thánh lễ, Cha Giuse Trương Đình Hiền - Tổng Đại diện 
Giáo phận Qui Nhơn chủ nghi nghi thức  tưởng niệm Tiền nhân. Bước 
vào giờ chính Thánh lễ khai mạc Năm thánh, Cha Tổng đại diện có 
diễn văn chào mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đức Tổng 
Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Quý Đức Cha, Quý khách và toàn 
thể cộng đoàn tham dự. Sau lời chào mừng các vị chủ chăn, Đức Cha 
Matthêô tuyên bố lý do Thánh lễ. Tiếp đến nghi thức khai mạc Năm 
thánh, cha Giuse Lê Kim Ánh, hạt trưởng Qui Nhơn công bố văn thư của 
Tòa Ân giải Tối cao. Và thời khắc quan trọng đã đến khi Đức Giám mục 
Giáo phận công bố mở Năm thánh với những lời: “Tôi, Matthêô Nguyễn 
Văn Khôi, nhờ ơn Chúa và quyền Tòa Thánh làm Giám mục Giáo phận 
Qui Nhơn, long trọng CÔNG BỐ KHAI MẠC NĂM THÁNH trong Giáo 
phận Qui Nhơn, kể từ hôm nay, ngày 26.07.2017 và kết thúc vào ngày 
26.7.2018”. Dứt lời, cộng đoàn hân hoan vỗ tay vui mừng.

 Thánh lễ diễn tiến với phần phụng vụ Lời Chúa của ngày kính 
Chân phước Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam, 
Đức Cha Matthêô diễn giảng ý nghĩa ngày lễ, đại ý như sau: Xuất phát 
từ nguồn cội đức tin, quý thừa sai và bậc tiền nhân đã vun trồng hạt 
giống đức tin cho giáo phận. Trải qua 400 năm hạt giống sinh trưởng 
trong truyền thống qua các chứng tá tử đạo, cách riêng với Á Thánh 
Anrê Phú Yên, gương sống đặc biệt cho Giáo lý viên và Giới trẻ Giáo 
phận hôm nay. Với xác tín của vị tử đạo vào Chúa chính là nguồn sống 

đích thực và tình yêu vĩnh cửu, Ngài đã thốt lên: “Lấy tình yêu đáp trả 
tình yêu, đem mạng sống báo đền mạng sống”.

            Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô Đặng Son, hạt trưởng Tuy 
Hòa công bố văn thư hướng dẫn hưởng ơn toàn xá. Tiếp đến Đức Giám 
mục Giáo phận trao văn thư phép lành Tòa Thánh và bản hướng dẫn 
lãnh ơn cho các điểm hành hương đã ấn định. Tiếp đến, Đức Tổng Giám 
mục Leopoldo Girelli và Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh 
có lời chúc mừng Giáo phận Qui Nhơn. Phần huấn từ của Đức Tổng 
Leopoldo Girelli với lời chúc mừng, Ngài gởi tới cộng đoàn dân Chúa 
Qui Nhơn, Ngài nhắc nhớ một hành trình đức tin từ Roma đến với Qui 
Nhơn, là một cuộc lữ hành đức tin theo lệnh truyền của Chúa Kitô: Anh 
em hãy làm muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ 
Nhân Danh Cha, Con và Thánh Thần. Ngài nhấn mạnh, thế hệ hậu sinh 
đã lãnh nhận hồng ân nhưng không ấy, thì hãy lên đường đem ơn cứu 
độ đó đến hết thảy mọi người dưới sự thúc đẩy, hướng dẫn của Chúa 
Thánh Thần. Kết lời Ngài chúc lành cho toàn thể Giáo phận Qui Nhơn.

 Tiếp lời Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Huế có đôi 
lời chúc mừng Giáo phận nhân dịp trọng đại này. Từ những hình ảnh, 
sự kiện và câu chuyện trong sinh hoạt đời thường của dân Chúa Giáo 
phận Qui Nhơn, Ngài mô tả một sức mạnh truyền giáo của sự liên kết 
mọi thành phần tín hữu trong đại gia đình Giáo phận, để từ đó lan tỏa Tin 
Mừng bởi những “đôi chân dài” miệt mài loan báo niềm vui Chúa phục 
sinh đến mọi người. Kết lời, Ngài xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho 
Giáo phận trong Đại Năm thánh này.

 Đáp từ, Đức Cha Matthêô thay lời toàn thể cộng đoàn Giáo phận 
cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô, quý Đức Tổng, Quý 
Đức Cha và toàn thể mọi thành phần dân Chúa khắp nơi đã yêu thương, 
hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo phận. Đức Cha nói lời cám ơn đến 
mọi thành phần dân Chúa Giáo phận, đã tích cực góp phần cho việc tổ 
chức sự kiện đánh dấu mốc lịch sử này. Đức Cha đại diện cám ơn các 
cấp chính quyền đã xúc tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho ngày lễ này. 
Trước khi kết lễ, Đức Cha Giáo phận mời quý Đức Tổng, Quý Đức Cha 
hiệp thông với mình ban phép toàn xá trên cộng đoàn dân Thánh. Giáo 
phận Qui Nhơn quyết nối gót tiền nhân sống chứng tá Tin Mừng trên quê 
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hương và thế giới.   

            Kết thúc tiệc Thánh Thể là bữa cơm chiều và giờ diễn nguyện. 
Nơi chủng viện cổ kính, lung linh ánh đèn dưới tán cây sao cao lớn, tựa 
như vườn cây dầu mà Chúa Giêsu từng cầu nguyện. Đêm diễn nguyện 
trong tiết trời mưa ảnh hưởng của cơn bão Biển Đông, điện quá tải hay 
ngắt, đã thêm phần cảm xúc cho đêm tưởng nhớ về lịch sử truyền giáo 
của các vị thừa sai, của bậc tiền nhân đã gặp không ít khó khăn bởi thời 
thế xã hội, bởi phong tục tập quán, bởi thời tiết vùng nhiệt đới, bởi ngôn 
ngữ… nhưng vì tình yêu Chúa Kitô thúc bách mà các ngài đã vượt qua. 
Nguyện xin tình yêu Chúa Giêsu Kitô phục sinh triển nở và thánh hóa 
mỗi người trong Đại Năm Thánh này, dưới sự dẫn dắt của Mẹ Maria, 
“Maria Duce”, hàng chữ được ghi khắc mặt trong của cổng Chủng viện 
Làng Sông mà bậc tiền nhân đã tín thác, cùng Thánh Cả Giuse quan 
thầy, các thánh và các vị tử đạo Giáo phận Qui Nhơn.

Toaøn caûnh Laøng Soâng
ngaøy ñaïi leã khai maïc
 Naêm Thaùnh
26/7/1017

Ñoùn Hoàng Y ñaïi dieän 
Toaø Thaùnh vaø caùc Döùc 
Giaùm Muïc VN
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“Veà döï leã khai mac naêm 
thaùnh GPQN, môùi thaáy gia 
ñình ccslsqn chæ laø haït caùt 
trong baõi sa maïc...” (HT}
_____________________

                   TÂN LINH MỤC 
                   JOHN NGUYEN

___________________________
                                           Suong Mai

Kính Gửi Quí Cha vá Quí Anh Chị,

Thật là diễm phúc để chứng kiến cảnh “Cha ăn mặn, con khát 
nước” của anh chị Nguyễn Lương.

 Chiều ngày 31/5/2015 con và Đỗ Hữu Chia có mặt tại phi trướng 
Indiana.
Chiều ngày 1/6/2017 Anh chị Bút và A. Thanh đến Indianapolis.

Chiều ngày 2/6/2017 
Cha Trương Đình Tu 
đến từ VN. Đậu phỏng 
vấn 30/5, mua vé và 
đến Mỹ ngày 2/6. Thật 
là khó tin.
                       
 

Chuẩn bị cơm chiều.
 

 Sáng ngày 3/6/2017 mọi người dậy sớm, ăn sáng và chuẩn bị 
đi Fayetttville, phải đi 1:45 phút  mới đến Nhà Thờ Chính Tòa. Anh chị 
Lương rất chu đáo, lo từng bàn chải đánh răng, khăn tắm, chỗ ngủ và 
nhất là muốn ăn, uống thì lúc nào củng có người “phục vụ”, thật tuyệt 
vời. Xin cảm ơn anh chị và thân nhân của anh chị.

HT&ccs quoác noäi 

vôùi ÑC Matthew
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Chuẩn bị đi Fayette Ville

 Nhà Thờ Fayetteville, nằm trên một ngọn đồi cao thật đẹp. Vì là 
thân nhân của Tân Linh Mục nên được ngồi những hàng ghế trên. Có 
tất cả 4 Thầy Sáu sẽ thụ phong Linh Mục nên Giáo Xứ chia ra 4 phần 

cho các gia đình 
thân nhân.
 
   

Trong Thánh 
Đường. Chuẩn bị 
Thánh Lễ.

 Đoàn  rước đi vào thật trang trọng với 2 Đức Giám Mục, 4 Thầy 
Sáu và gần  100 linh mục đồng tế. Trong đó có cha Tu và Cha Minh. 
Thuộc Giáo Phận Qui Nhơn, Việt Nam.

Cảm động nhất là khi các Thầy Sáu nằm sấp trong khi ca đoàn hát Kinh 
Cầu Các Thánh.

Giây phút thật Linh 
thiêng và Thánh 
thiện.

    

 Bao nhiêu người rơi lệ trong giây phút nầy và Thầy Sáu John, 
cũng nằm trong số đó.
 Tiếp đến là Đức Giám Mục Đặt Tay truyền chức Linh Mục cho 
mỗi Thầy và sau đó là các Linh Mục cũng tuần tự đặt tay chúc lành cho 
các Tân Linh Mục.

 
               
Đức Giám Mục 
Đặt tay truyền 
chức Linh Mục.
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 Các Tân lInh Mục sau đó thay phẩm phục và chuẩn bị cùng 
Dâng Thánh Lễ với 2 Đức Cha và các Linh Mục Khác. Khung cảnh thật 
trang nghiêm, ấm cúng và Thánh thiện

.  

Nước mắt hạnh phúc 
khi Tân Linh Mục được 
mặc áo lễ.
 
    

Thánh Lễ 
đồng tế.O/B 
Cố nhận 
Mình Thánh 
Chúa từ 
người con, 
Tân Linh 
Mục.

 Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Đức Giám Mục quì xuống trước 
các Tân Linh Mục để nhận Phép Lành đầu tiên của các Tân Linh Mục. 
Ôi một cử chỉ thật khiêm nhường biết bao của vị Chủ Chăn. Chính hành 
động đó thay cho biết bao bài giảng hung hồn khác về Đức Tin, về sự 

khiêm nhường và 
về tình  yêu của 
Chúa

    
2 Đức Giám Mục quì xuống nhận 
lãnh Phép Lành đầu tiên và hôn 
tay của các Tân Linh Mục.

 Thánh Lễ kết thúc với 
bao nhiêu niềm vui và tâm hồn mỗi người đầy tràn Hồng Ân của Chúa.
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Tiệc ngọt do 
Giáo Xứ khoản 
đãi. Nhóm 
CCSLSQN 
cùng tham dự
Từ trái: Thanh, 
Bút, Chia, 
Sương , Thu và 
Lương

 Sau đó mọi 
người vào 

hội trường để dự tiệc ngọt do Giáo xứ khoản đãi cho các Tân Linh Mục 
và Giáo Dân tiếp tục nhân phép lành đầu tiên của các Tân Linh Mục 
ngoài Hội Trường. Tất cả thân nhân cũng như Giáo Dân đều sắp hành 
nhận lãnh phép lành đầu tay của các Tân Linh Mục. Họ tổ chức thật chu 
đáo và ấm cúng.
 
    

Cha anh ban Phép 
Lành cho em gái. 
Thật cảm động. 
(Hình phải) 

Người em chúc mừng anh sau 
khi nhận lãnh Phép lành từ 
người anh. LM John là con đầu 
của Ô/B Nguyễn Lương

  Anh em CCSLSQN 
chụp hình lưu niệm với 
gia đình Tân Linh Mục.

 Sau đó mọi người về nhà hàng gần nhà để dự tiệc mừng Tân 
Linh Mục do gia đình khoản đãi Quí Cha, thân nhân và bằng hữu. Trong 
bữa tiệc Ông Cố Lương mới nói sơ lược về tiểu sử của Tân Linh Mục 
John Nguyễn.
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Tiệc mặn tại nhà 
hàng.

 
 
                           

 Gia Đình Tân 
Linh Mục. Cha 
là con trai đầu.

 Cha John Nguyễn có tên Việt Nam là Minh. Cha sinh bên Hồng 
Kong, sinh thiếu tháng và thiếu dinh dưỡng vì gia đình vượt biên, đương 
ở trong trại tỵ nạn.
 Sang Mỹ cha tiếp tục đi học hết trung học, đến đại học. Sau đó đi 
lính 3 năm và có 1 năm phục vụ ở Afghanistan. Sau khi mãn lính, cha về 
học Đại Chủng Viện và thụ phong Linh Mục. Cha đi lính để khi học triết 
học và thần học giáo phận không phải trả tiền vì chính phù cho học bổng 

cho những người đã 
đi lính.
   
                

Cha Minh đại diện anh em 
CCSLSQN chúc mừng 
tân Linh Mục và tặng quà 
cho Cha.

Ngày hôm sau 
Chúa Nhật Lễ 
Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống. Cha 
John dâng Thánh 
Lễ mở tay tại Giáo 
Xứ của Cha Linh 
Hướng gần nhà 
với số đông Linh 
Mục đồng tế và một số các thầy Đại Chủng viện, nơi Cha John đã được 
đào tạo.
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Thánh Lễ đồng tế mở tay. Giáo 
xứ của Cha Linh Hướng.

 Sau Thánh Lễ, 
Giáo xứ mở tiệc thật linh 
đình để đón Tân Linh 
Mục, cũng là người con 
tinh thần của Cha sở và  
của Giáo Xứ.
 
    
 
 
 

Cách trang hoàng trong Hội trường rất 
đẹp và thanh nhã. Từng bàn ăn họ sắp đặt 
thật sang với những muỗng, nĩa, chén..ngay cả khăn ăn để lau tay, lau 

miệng họ cũng in chữ Lm John Nguyễn với chén Thánh và ngày chịu 
chức Linh Mục…
 Bàn ăn dành cho Cha John và thân nhân họ sắp theo hình Thánh 
Giá, ngay giữa Hội Trường. Thức ăn thật ngon miệng. Chỉ bao nhiêu đó, 
con cũng hiểu được Cha Linh Hướng cũng như Giáo dân của Giáo Xứ 
nầy, thương yêu cha John đến mức độ nào.

Sáng hôm sau, Tân Linh Mục 
Dâng Lễ cho gia đình và thân 
nhân, nhóm Việt Nam. Trong 
Thánh Lễ, chúng con đã dâng 
lên Chúa lời Tạ Ơn và nguyện 
xin cho   Giáo Hội, Hàng Giáo 
Phẩm, những ân nhân, thân 
nhân, những người đương 
đau yếu bệnh tật được Chúa 
đoái thương chúc lành cho 
họ..

 
Chụp hình Lưu niệm sau Thánh Lễ 
dành cho Việt Nam.

 Nếu có ai hỏi, qua những 
ngày đó, cái gì còn đọng lại trong con nhiều nhất, con không ngần ngại 
trả lới: Con thích nhất nụ cười của Tân Linh Mục  John Nguyễn.
 Một nụ cười thật thánh thiện và hồn nhiên. Khi Cha John cười 
con nghĩ Cha muốn ôm vào lòng tất cả những gì đương có trước mặt. 
Trong Thánh Lễ mở tay, Cha cầm 2 chiếc hộp đựng dây và khăn lúc 
Cha rửa tội để tặng cho cha mẹ, cha đã phải nấc lên, đè ngực mình 
xuống để cho xúc cảm bớt trào dâng…Cha thương Cha Mẹ biết dường 
nào, nhưng cuối Thánh Lễ Cha vẫn nhắc lại Lời của Chúa Giêsu là hết 
thảy những người hiện diện trong Nhà Thờ đều là Cha Mẹ, Anh em của 
Cha…
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                  Hình in trên 
                   bản tin của Giáo Xứ. 

 Trong lúc gặp riêng, 
con có hỏi cha John đã nghe 
tiếng Chúa gọi lúc nào và ra 
sao ? Cha nói Cha nghe Tiếng 
Gọi của Chúa lúc Cha chịu 
phép Thêm Sức.
 Một chàng thanh niên đẹp trai, tốt nghiệp Đại Học, đã trải đời với 
3 năm lính, tương lai thật vững chắc, thật tốt đẹp..thế mà bỏ hết mọi sự 
để theo Chúa !
 
 Làm sao con hiểu được hở Trời ! nếu con không có Đức Tin ?
Chúc mừng người bạn cùng lớp với tôi, Nguyễn Lương, anh đã “ăn 
mặn” nhiều quá nên con anh bây giờ, Cha John “ Khát Nước” một loại 
nước mà mà ai cũng cần phải “khát”, trong đó có tôi đó nghe anh Lương, 

Nguyện cầu cho nhau.

Cali jun 13, 2017
Sương Mai

  

TỔNG KẾT 
GIA ĐÌNH TRONG NƯỚC 2017

“ ut sint unum “

Con xin thay mặt anh em ccslsqn trong nước gửi lời chào kính 
yêu và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến:

 _Quý Đức cha Matthew, Đức cha Phê rô và Đức cha Vinh Sơn.
 _Quý cha linh hướng Hội, quý cha linh hướng các nhóm / vùng 
và quý cha ở trong nước và ở hải ngoại.
 _Quý Phó tế, quý thầy ở trong nước và hải ngoại.
 Con kính chào quý ccslsqn & gia đình trong nước và ngoài nước.
 Con xin trình bày sơ lược tình hình chung của gia đình anh em 
CCSLSQN trong nước như sau:
 Hội ccslsqn trong nước được hình thành và sinh hoạt đến hôm 
nay là sự liên kết của 6 vùng nhóm cùng nhau quay về bên Mẹ Làng 
Sông: 
 1) Nhóm Sài Gòn và những vùng phụ cận.
 2) Nhóm Cam ranh-Nha trang và Phan rang.
 3) Nhóm Phú yên.
 4) Nhóm Tây nguyên.
 5) Nhóm Bình định và Quảng ngãi.
 6) Nhóm Quảng nam và Đà nẵng.

 Con xin bắt đầu từ nhóm 1.

 1__ Nhóm Sài gòn và những vùng phụ cận có con số cao nhất 
nước, gồm có 164 quý anh em ccslsqn đời thường và 7 linh mục.(164 + 
3 Lm ở Long xuyên = 167)
 a) Theo TỜ LIÊN LẠC đầu tiên phát hành ngày 1/5/2005 thì tổng 
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số là 131 chưa ghi danh quý linh mục ccslsqn. 
 b) Đến TỜ LIÊN LẠC số 8 phát hành ngày 1/5/2010 thì tổng số 
lên đến 195 bao gồm có 6 Linh mục và 12 anh em đã qua đời. 
 c) Đến năm nay theo anh Nguyễn Hoài Điệp gửi về thì tổng số là 
197 (bao gồm 189 anh em + 8 linh mục), Trong đó số RIP gồm 33 anh 
em và 4 linh mục. 
 d) Con sô sinh hoạt hiện nay là 164 (160 anh em + 4 linh mục). 
Chưa vào sổ 3 linh mục ở Long xuyên được thụ phong linh mục năm 
1993, đó là cha JB Nguyễn Công Từ. cha Dominico Đặng Văn Trung. Và 
cha Phê rô Lã Văn Cường 
 e) Nhóm này bao gồm anh em Thành phố Sài gòn, Miền tây 
Nam bộ, Sa đéc, Bình phước, Vũng tàu Bà rịa, Đồng nai, Xuân lộc, 
Long khánh, Phan thiết. Trong những năm qua, nhóm Sajgon và vùng 
phụ cận đã thể hiện tinh thần UT SINT UNM rất xuất sắc về:_Sinh hoạt 
thường kỳ: 2 lần trong năm: Lễ Bổn Mạng là Thánh Giuse thợ ngày 01 
tháng 05 nay dời về ngày 19/3và ngày Lễ cầu cho các linh hồn Ân sư, 
Ân nhân và bằng hữu, Hội Phao lô Châu vào tháng 11, và có thể kể ra 
vài ưu điểm như sau:

 a) Thành lập Hội Bảo Trợ cho Sinh viên nghèo của anh em 
ccslsqn.
 b) Thăm viếng anh em bịnh tật hoặc anh em qua đời rất đầy đủ, 
dầu anh em ở những nơi khá xa.
 c) Thể hiện Bác ái cao độ khi có những anh em ở vùng bị Thiên 
Tai, hoặc ủng hộ xây dựng nhà thờ, hoặc anh em lâm trọng bịnh cần 
được giới thiệu Y Bác sĩ chuyên khoa giỏi.
 d) Cùng chung hỗ trợ cho anh em nhất là cùng lóp, như trường 
hợp cộng tác giúp hoàn thành chiếc xe lăn mà quý cha và anh em ở hải 
ngoại và trong nước gửi tặng (Donation).
 e) Đặc biệt nhiều ccslsqn có trình độ văn hóa khá cao và rất cao 
như Bác sĩ, Nhạc sỹ, Thi sỹ, Nhà văn, Biên dịch, Kỷ sư với nhiều chức 
vụ như Hiệu Trưởng, Thầy giáo, Giám đốc hoặc nhà buôn bán khá phát 
đạt. 

 2__ Nhóm Nha trang-Cam ranh- Phan rang. (56) Lm4*Nhóm này 
được cấu thành từ khá lâu, nhưng mãi đến năm 2006 mới có TẬP LIÊN 
LAC của riêng nhóm. Bảng Danh Sách lên tới 70 vị gồm _Phan rang 

13,__Nha trang 5__Cam ranh 52 anh em.**Năm 2010 trong TẬP LIÊN 
LẠC 2 thì danh sách anh em có 63 ( 61 anh em + 2 linh mục)***Năm 2016 
thÌ Danh sách còn 56 vị trong đó có 5 linh mục.****Sinh hoạt thường kỳ 
2 lân trong năm: Lễ Thánh Quan Thầy Giuse Bạn Đức Maria 19/03và Lễ 
Cầu cho quý Linh hồn Ân sư, ân nhân và bầng hửu vào tháng 11. 

 3__ Nhóm Phú yên. (16)
 Ở ngay thành phố Tuy hòa, những anh em ccslsqn đã từng sinh 
hoạt với nhau, nhưng sau đó số anh em ccslsqn lại 
cùng gia nhập vào 1 hội gọi là LIÊN TU bao gồm các anh chị em đã từng 
ăn cơm nhà Chúa. *Năm 2010 nhóm Phú yên có 21 anh em ccslsqn đời 
thường.*** Năm 2016, danh sách rớt xuống còn 16 anh em. 

 4__ Nhóm Tây nguyên. (10) Lm2 . Anh em ccslsqn sống rải 
rác dọc theo QL 14, từ Kontum xuống Bình Phước. Con số thật khiêm 
nhường có 7 anh em vào năm 2010. Năm nay lên được con số 10 nhờ 
có Đức cha Vinh Sơn vầ cha Pet Nguyễn Văn Thái trước đây quản xứ 
Vinh Trung, Ban Mê Thuột. 

 5__ Nhóm Quảng nam - Đà nẵng. (18) Lm 6. Trong cuốn “Kỷ yếu 
Hội ngộ năm 2006” với bút hiệu DUY TRÀ, anh Hội Trưởng tiên khởi có 
viết: “Năm đầu tiên (1971) do quý anh Phạm Cảnh Đáng, Huỳnh Kim Ri, 
Nguyễn Hoài Đan Thành, Lê Quý Long, Phan Thanh Thế ... đã tổ chức 
một ngày gặp mặt tất cả anh em vùng Đà nẵng, Quãng nam tại giáo xứ 
Phước Thành do nguyên cha giáo Fx Nguyễn Xuân Văn quản nhiệm. 
Số lượng anh em đã về hội ngộ gần cả trăm anh em.” ** Đến năm 2010, 
trong TỜ LIÊN LẠC số 8 có 27 vị, trong đó có 6 linh mục và đức cha Fx 
Nguyễn Quang Sách. *** Hiện nay, anh trưởng nhóm Fx Nguyễn Đình 
Cường gửi về Danh sách chỉ còn 18 trong đó có 6 linh mục.

 6__ Nhóm Quy nhơn – Bình định. (54). Đức cha Phê rô viết 
:”Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại vài điểm chính yếu mà tôi đã nói trong 
phác thảo vài định hướng cho sinh hoạt Cựu Chủng Sinh Làng Sông-
Qui Nhơn nhân dịp cuộc hội ngộ “Về nguồn” từ ngày 14-17/07/2008
. 
 Trước hết, danh xưng chính thức chúng ta vẫn dùng từ trước tới 
nay là “Hội Cựu Chủng Sinh Làng Sông-Qui nhơn” (CCSLS-QN). Thành 
viên của Hội là tất cả những ai từng là chủng sinh thuộc giáo phận Qui 
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Nhơn, mà nay có thể đã trở thành Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, hay 
giáo dân đang sống nhiều nơi khác nhau trong và ngoài giáo phận.”
Như thế theo số liệu “Lịch Công Giáo Giáo Phận Qui Nhơn 2016-2017” 
Chúng ta có :
 • Linh mục 114 và 
 • 9 Phó tế
 • Quý thầy ĐCV 40 và 6 Tu đức = 46

 • Quý ccs 54 (xin xem TỜ LIÊN LẠC số 8 ngày 
01/05/2010)

Tổng cộng (123+46+54) = 223
 Chúng ta có thể tính chung là:
 Saigon (164 + 3 Lm Long xuyên) 167 Lm 7
 Nha trang-Cam ranh- Phan rang. (56) Lm 4
 Nhóm Phú yên. (16) 
 Nhóm Tây nguyên. (10) Lm 2
 Nhóm Quãng nam - Đà nẵng. (18) Lm 6
 Nhóm Quy nhơn – Bình định. (223) Lm 111
_______________________________

 Tổng số 490 gồm có 360 ccs đời thường và 130 Lm. 
Gốc rể Ông GIUSE bám sâu hằng thế kỷ đã và đang nuôi dưỡng cho 
hằng trăm cây lớn bé càng ngày càng phát triển để rồi sinh hoa kết trái 
đẹp màu ở khắp mọi nơi, rãi rác khắp mọi châu lục.Và cho dầu ccslsqn 
đang cư ngụ xa cách nhau hằng trăm hằng ngàn dặm đi nữa thì câu 
nguyện cầu luôn mãi vang lên “ UT SINT UNUM “ trên môi miệng trong 
mọi lúc. Ước gì trong lúc lòng chúng ta nung nấu tinh thần “ UT SINT 
UNUM “ thì chính bàn tay của chúng ta cũng sẵn sàng đưa ra một cách 
khoan dung nhân ái giúp vào công việc thực tế cho :UT SINT UNUM” . 
Ước gì được như vậy./.

Con xin kính chào.
Fx Hoàng Tý

LINH MỤC MANG 
DÁNG DẤP NÔNG DÂN

_________________________________________
Phuong Hac

Tôi muốn viết về người anh anh Linh Mục như là một gợi nhớ về 
anh, nhân tròn 20 năm ngày Chúa gọi anh về (1997-2017).

 Anh ba Bích,anh bình thường như bao nhiêu người bình thường 
khác.Trong bài tiến lên ba bích còn gọi là ba bệnh, đứng ở vị trí thấp 
nhất.
 Anh nhận chức Linh Mục tại TCV Qui Nhơn, vào đúng mùa hè 
đỏ lửa năm 1972, lúc ấy Qui Nhơn tháo chạy vì chiến tranh ập đến. Một 
lễ phong chức không có tiệc mừng, chúc tụng, quà cáp….Trong năm ấy 
anh nhận bài sai về làm phó xứ Quảng Ngãi quê hương của mẹ.Tuổi đời 
còn rất trẻ vừa tròn 28 tuổi, tuổi sôi động,hăng say, cộng với sự hỗ trợ 
của gia đình, anh mua ngay 2 chiếc xe, một chiếc xe con ,một chiếc xe 
jeep, trong phòng 2 dàn  máy akai và sony, không hổ danh LM đại gia…
 Sau biến cố 1975 .Tất cả trở về số không, và rơi tự do xuống tận 
cùng số phận. Cùng năm ấy anh nhận bài sai của Giám mục về làm cha 
sở Đồng Tre. Đồng Tre lúc ấy khô cằn, dân chúng nghèo  khổ vì ảnh 
hưởng cuả chiến tranh, lòng hận thù,đố kị nhau vẫn còn nóng bỏng…
’’Anh em hãy ra đi, này Thầy sai anh em đi như chiên con đi giữa bầy 
sói’’(Lc 10,3)  Đầu tiên anh về La Hai, nhưng sau đó về định cư tại Suối 
Ré,trong căn nhà nghèo khổ, như những người nghèo khổ trong thôn, 
căn phòng vừa làm phòng khách vừa phòng ngủ, chỉ có chiếc giường tre 
và võng gai,khi đến thăm anh,đêm cần đi vệ sinh,hỏi anh, anh bảo:’’nhất 
quận công nhì……,thôi đứng nhì cũng được, cười…’’Những năm đầu 
anh sống trong hoang mang, nghi ngại, lo sợ bất an. Lúc nào  trong 
nhà cũng sẵn chiếc ba lô và ít vật dụng cá nhân để chờ người ta mời 
lên đường…hàng đêm nghe tiếng chó sủa dập dồn là không sao chợp 
mắt. Vượt qua cái thưở ban đầu gay cấn  ấy,anh quyết định từng bước Ước gì trong lúc lòng chúng ta nung nấu tinh thần “ UT SINT UNUM “ thì chính bàn tay của 

chúng ta cũng sẵn sàng đưa ra một cách khoan dung nhân ái giúp vào công việc thực tế
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hội nhập vào cuộc sống bình dị như người nông dân thực thụ, anh mua 
cặp bò, sắm cày tập cày ruộng, cày đất thổ…bắt đầu trồng lúa, trồng 
mía, mì, tới mùa mía làm che mía ép lấy đường…dần dần mọi công việc 
quen dần. Anh trở thành nông dân thực thụ. Đến nỗi anh trở thành xã 
viên tiên tiến của thôn Phước lộc, Xuân Quang 3. Có lần đến  thăm anh, 
hỏi anh sao làm chi nhiều cho khổ vậy, anh bảo: làm để có dư giúp đỡ 
những đứa con cái nheo nhóc không  đủ nuôi… cũng tập cho bọn trẻ 
biết làm việc để nuôi gia đình. Mùa nước  thả lưới, Anh nổi tiếng sát cá, 
đi lưới về thế nào cũng cả đụt cá. Mùa khô rảnh rỗi đi rừng săn thú …
một thời gian,ông nông dân với roi bò trên tay cùng cặp bò rong ruổi mọi 
nẽo đường Đồng  Xuân ai cũng biết cũng thân quen ông Cha Bích, anh 
có biệt tài thuộc tên từng người, từng gia đình lương cũng như giáo…
Xuống Tuy Hòa tĩnh tâm hàng tháng thế nào cũng xin cho được thuốc 
chữa bệnh, mắm cái mắm nước về cho bổn đạo, và những người nghèo 
khổ khác, dần dần kiêm luôn thầy thuốc chữa bệnh. Khi Đa Lộc trở 
thành kinh tế mới, anh giả ông buôn heo, rọ heo trên xe đạp, có khi làm 
ông buôn bò thường xuyên thăm nom, ban  các bí tích cần kíp…Ngày 
anh có chiếc xe (liên hợp quốc) ai bệnh nặng cần chuyển Chí Thạnh có 
Cha Bích,nghe nói có lần chở cả bà bầu đi đẻ ban đêm…Chính cái bình 
dân chân chất của anh đã làm ông Phóng một cán bộ tập kết ở Tuy Hòa 
quay quắt thay đổi cái nhìn về Linh Mục, và theo đạo.ông Phóng có vợ 
có đạo ngoài Bắc nhưng ông không theo đạo, có cái nhìn không thiện 
cảm với các linh mục. Một lần ông Phóng về Phước Lộc thăm ông sui 
gia làm bí thư ở đó, tình cờ gặp cha Bích, mời về nhà ngủ một đêm.
Sau cái đêm định mệnh ấy, ông đã chấp nhận theo đạo và hợp thức hóa 
với vợ sống rối lâu nay. Câu chuyện nghe được các chị Legio thăm ông 
Phóng kể lại…. 
 Không có ngôn từ nào tả cho hết những khó khăn gian khổ mà 
Cha Bích đã chấp nhận 17 năm đời Linh Mục ở Đồng tre, hồi ấy ai về 
thăm Cha Bích phải chuẩn bị đồ đạc, lương thực như đi thăm nuôi một 
người tù nào đó. Lúc ấy Cha Bích chỉ có tấm lòng còn thiếu thốn đủ thứ.
Một lần nói chuyện Cha JB Võ Tá Chân Cha Sở Đa Lộc hiện nay luôn 
đề cao tinh thần giáo dân giáo họ Suối Ré, ôn hòa chân chất, tình cảm, 
luôn nhắc về cha Bích như  những kỷ niệm đẹp không thể nào quên….
 Câu chuyện sau đây để kết thúc tâm tình cho anh. Ngày ấy từ 
cao nguyên về thăm anh, về Suối Ré người ta bảo anh đang dâng lễ ở 

Đồng Tre.Tôi vội thuê xe về Đồng tre kịp lễ, hôm ấy là Chúa Nhật,vào 
cuối thánh lễ anh xỉu trên bàn thờ, các ông biện vội đưa anh vào nhà xứ, 
tôi cũng vội chạy vào,lúc ấy họ đang xoa dầu cạo gió, song tôi nghe anh 
bảo: Đứa nào có cơm nguội   cho tao một tô. Lúc ấy tôi thấy hình như 
anh Cha Triều đem lại một tô cơm nguôi có con cá nục kho mặn,anh 
ngồi dậy ăn hết tô cơm nguội, và bắt đầu pháo bình thường.Tôi miên 
man suy nghĩ đời Linh Mục của anh đơn giản như tô cơm nguội, cũng 
nhờ những tô cơm nguội cùng những sự đùm bọc che chở, yêu thương 
của Đồng Tre, Suối ré, Đa lộc mà anh trụ được trên mảnh đất gian khổ 
một thời mà Giáo Hội trao phó. Các  linh Mục nối tiếp anh mang màu  
xanh hy vong. Các nhà thờ mới mọc lên Đồng tre, Suốí ré,  Đa lộc mang 
bộ mặt mới của lòng người và của Thần Khí đó anh…..

 
                                PHỤC SINH 2017

                                  Phương Hạc

Khai maïc
Naêm Thaùnh 400 naêm 
GPQN ñoùn Tin möøng
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nữ nào. Ma quỉ rất tinh khôn, lợi dụng từng kẽ hở để đưa chúng ta vào bẩy 
của tình dục. Chúa dạy nếu mắt của các ngươi làm cớ cho các ngươi phạm 
tội, hãy móc mắt mà quăng đi, ý dạy chúng ta đừng nên nhìn đàn bà đẹp, 
vì mắt là cửa sổ của linh hồn. Trong Cựu ước vua Davít đứng trên lan can, 
nhìn thấy một phụ nữ đi tắm, đã sinh lòng dâm dục, sau đó đã tìm cách 
chiếm đoạt vợ của một tướng lãnh cũng vì cái nhìn.
 Nói thì dễ và xem ra đơn giản, thực tế rất là khó chống lại bản năng 
nầy. Trong lịch sử Đông Tây, từ cổ chí kim, biết bao anh hùng không qua 
được ải mỹ nhân.
 Nếu thực sự người chồng đã bị sa ngã, người vợ phải ứng xử như 
thế nào?
 Thường người vợ ly dị chồng và coi chồng như kẻ thù vì đã phản 
bội mình.
 Nhưng với tình thương bao la của Chúa, Chúa dạy chúng ta phải 
tha thứ và nâng đỡ, giúp chồng thoát khỏi cảnh lội lỗi. Trong Cựu ước, tiên 
tri Osê đã cưới một cô gái điếm làm vợ, sau một thời gian chung sống, đã 
có ba người con, cô vợ dở chứng trở lại nghề cũ, tiên tri Osê phải đem tiền, 
gạo, chuộc vợ về và đem hết lòng thương yêu vợ như lúc thuở mới yêu.
Trong gia đình, thường bà vợ hay nói nhiều, càm ràm đủ thứ, ma quỉ liền lợi 
dụng xúi vợ càng nói nhiều, để làm người chồng tự ái, nổi nóng, đưa đến 
gây gổ, sinh ra nhiều hệ luỵ khác.
 Với tình cảnh nầy, người chồng nên ứng xử như thế nào để tránh 
khỏi mọi lỗi lầm có thể xảy ra?. Lúc đó người chồng nên kìm hãm tính nóng 
nảy, “câu nhịn chín câu lành”, tốt nhất là im lặng và cầu nguyện xin Chúa, 
Mẹ và Thánh cả Giuse đến giúp và an bài. Trong đầu óc người chồng phải 
tự nhủ đó là những lời của ma quỉ nói ra để chọc giận mình, chứ không phải 
là những lời của vợ, hoàn toàn do bàn tay dơ nhuốc của ma quỉ, muốn quấy 
phá gia đình mình. Nghĩ như vậy thì người chồng sẽ không còn giận vợ và 
cứ để cho vợ muốn nói gì thì nói, nói cho đã thấy chồng không phản ứng gì, 
sẽ cảm thấy “quê” và trở lại bình thường. Kết quả người chồng vừa chiến 
thắng ma quỉ vừa được Chúa ghi công và sẽ ban thưởng trên Thiên Đàng.
Cũng cần xin nhắc lại với sức con người thì chúng ta khó vượt qua những 
thảm cảnh nầy, vậy chúng ta phải cầu nguyện, với ơn Chúa giúp chúng ta 
mới có thể thắng được ma quỉ.
 Trong xã hội Việt Nam hay ở Mỹ hiện nay vấn đề ly dị vẫn xảy ra 

                                       CUÔC CHIẾN NỘI TÂM

by Henry Nguyễn

Trong cuốn sách “Embrace by the light”, viết kể lại cuộc hành trình 
một người đàn bà chết, bay về Thiên Đàng gặp Chúa Giêsu và trở 
lại trần gian vì nhiệm vụ của bà ở trần gian chưa hoàn tất với ba đứa 

con nhỏ dại. Theo bà mọi người đến trần gian đều là những chiến sĩ rất là 
can đảm vì phải chiến đấu với ba kẻ thù: ma quỉ, thế gian và xác thịt – ba kẻ 
thù này vừa đông vừa mạnh, chúng ta bị “tam đầu thọ địch”, làm sao chúng 
ta có thể thắng được chúng với sức yếu hèn của con người. Xác thịt là kẻ 
thù lớn nhất, là tên nội gián nguy hiểm, kết hợp với ma quỉ và thế gian tấn 
công chúng ta. Thử hỏi làm sao con người khỏi bị đánh bại cách thê thảm?.
Xác thịt con người thường hướng chiều về tội lỗi. Đàn ông ham gái trẻ đẹp, 
đàn bà ham mê tiền bạc. Cả hai đều “Tham Sân Si”.
 Ma quỉ vô hình luôn luôn tìm cách cám dỗ, tấn công, quấy phá gia 
đình, xã hội và mỗi một người chúng ta.
 Thế gian là những quyến rủ tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền lực 
và đàn bà. Vậy để thắng ba kẻ thù nầy, tự chúng ta không thể là đối thủ của 
chúng đừng nói chi là chiến thắng. Nói thế không có nghĩa là chúng ta bó 
tay chịu chết. Chỉ có một cách duy nhất là cầu nguyện, xin Chúa Giêsu, Mẹ 
Maria và Thánh cả Guise phù hộ, giúp chúng ta chiến đấu với kẻ thù.
 Trong Cựu ước Ông Môisen đã cầu nguyện xin Chúa giúp cho quân 
Do Thái đánh thắng kẻ thù. Nếu ông dơ tay lên thì quân Do Thái thắng, nếu 
ông vì mỏi bỏ tay xuống thì quân thù thắng.
 Qua việc này Chúa dạy chúng ta phải luôn cầu nguyện để khỏi bị 
ma quỉ cám dỗ. Càng kết hợp với Chúa thì quân thù không có cơ hội để tấn 
công chúng ta. Cầu nguyện là yếu tố quan trọng để chống lại ma quỉ. Nhưng 
chưa đủ, chúng ta phải quyết liệt hơn nữa, là cắt đứt, từ bỏ mọi cơ hội dẫn 
đến tội lỗi, cám dỗ vừa ló mặt chúng ta phải chận đánh ngay, đừng để cho 
chúng đột nhập.
  Đàn ông, ngoài vợ mình, không nên thân mật với bất cứ người phụ 
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hằng ngày do ma quỉ xúi giục và đánh phá gia đình, xã hội và Giáo hội.
Muốn chiến thắng chính mình, ma quỉ và xác thịt với sức mình thì không thể 
được. Con người yếu đuối phải cần Chúa giúp.
 Muốn thực hiện việc nầy, không phải là dễ, phải rèn luyện với thời 
gian dài, cả khi mười năm, hai mươi năm. Thường chúng ta sa ngã rất dễ 
dàng. Đừng vì khó mà nản lòng, phải cầu nguyện, kết hợp với Chúa càng 
nhiều càng tốt để ma quỉ không có thời cơ đột nhập. Thiên Chúa biết chúng 
ta yếu đuối, bản năng thiên về tội lỗi nhiều hơn, nên Thiên Chúa cho chúng 
ta đặc ân là tha thứ với bí tích giải tội và tiếp tục chiến đấu. Vua Đavít đã 
phạm tội, đã ăn năn và Chúa đã tha tội mà còn gọi là Thánh Vương.
 Không có tội nào mà Chúa không tha chỉ cần chúng ta sám hối. 
Tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Thánh Phêrô chối Chúa 
ba lần, Chúa vẫn tha thứ khi ông thành khẩn ăn năn, khóc lóc vì tội lỗi của 
mình, không như Giuđa Iscariốt, đã không tin vào lòng thương xót của 
Chúa, quá thất vọng, vì nghĩ tội mình quá lớn không thể tha thứ được và 
ông đã sai lầm tự kết thúc đời mình bằng cách treo cổ.
 Lòng thương xót của Chúa thật bao la, vô giới hạn, vũ trụ tuy bao la, 
nhưng cũng có giới hạn. Đọc Tân ước Luca kể câu chuyện dụ ngôn “đứa 
con hoang đàng”, chúng ta sẽ thấy lòng Chúa tràn đầy yêu thương chúng 
ta. Nên mỗi lần sa ngã phạm tội, chúng ta đừng nản lòng, phải chổi dậy và 
xin Chúa tha thứ. Sa ngã giúp chúng ta khiêm nhượng hơn.
 Để duy trì tình trạng kết hợp với Chúa, mỗi sáng ngủ dậy, nhìn thấy 
mặt trời, chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho trái đất mặt trời 
to hơn để sưởi ấm và cho chúng ta có ánh sáng. Giả sử không có mặt trời 
thì trên trái đất nầy không có sinh vật nào tồn tại. Chúa thật là Đấng Toàn 
Năng. Ngài đã dựng nên hệ thống mặt trời, quá ư là tuyệt vời, không sai 
mội li nào. Nếu trái đất lớn hơn một chút, thì cái lực đẩy của nó nhanh hơn, 
trái đất sẽ xa mặt trời hơn, làm cho con người không sống được vì quá 
lạnh. Ngược lại trái đất nhỏ hơn, lực đẩy chống lại sức hút của mặt trời yếu 
hơn, sẽ làm cho trái đất nóng hơn, con người sẽ bị thiêu đốt vì gần mặt trời. 
Những nhà khoa học nghiên cứu vũ trụ phải thú nhận Đấng Tạo Hoá quá 
thương yêu con người, đặt để trái đất thật chính xác, không quá xa, không 
quá gần. Hành tinh trái đất không quá to, không quá nhỏ, vừa vặn để xoay 
quanh mặt trời. Điểm đặc biệt là chỉ có trái đất mới tự xoay quanh mình nên 
có ngày và đêm, ban đêm con người ngủ nghỉ, lấy lại sức lực, ban ngày làm 

việc. Thật là một sự an bài quá chu đáo. Điều đó chứng tỏ lượng thương 
xót và lo lắng cho con người của Cha trên trời thật bao la, vô biên giới. 
 Thêm vào đó chúng ta cũng cám ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng 
ta không khí để hít thở. Giả sử trái đất nầy không có không khí như trên sao 
Hoả Tinh (Mars), chắc chắn chúng ta không thể sống được. Ngược lại Chúa 
đã tạo dựng cho con người đủ mọi thứ để con người được sống. Ngay cả 
những người vô thần cũng mặc nhiên xác nhận: “Rừng vàng biển bạc”.
 Với cặp mắt đức tin cho biết, Thiên Chúa luôn luôn ở bên cạnh 
chúng ta để săn sóc, lo lắng cho cả bảy tỉ người trên trần gian. Nhưng có 
mấy ai nhận thức được điều đó để cám ơn Ngài. Phần đông nhân loại bỏ 
hình bắt bóng, chạy theo tiền bạc, danh vọng là những thứ phù du nay còn 
mai mất.
 Để khỏi bị cám dỗ, chúng ta phải liên lỉ kết hợp với Chúa bằng cách 
cám ơn Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta có, mọi sự đều 
do Chúa. Chúng ta là hư không, không có Chúa chúng ta chỉ là con số 
không. Ngay cả nước để uống, để tắm rửa v, v… so với các hành tinh khác, 
chỉ có trát đất có nước. Vũ trụ bao la trái đất chỉ là hạt bụi, nhưng lại là trung 
tâm của vũ trụ.
 Con người đích thực là hình ảnh của Chúa, là con cái Chúa là thụ 
tạo vô giá của Ngài. Chúng ta thử tưởng tượng trong cơ thể con người có 
chừng 37 tỉ tế bào, nhiều hơn sao trong dãy ngân hà. Trong sách Sáng Thế 
Ký Chúa dựng nên mọi sự bằng lời. Duy chỉ con người, Thiên Chúa phải 
dùng tay Ngài để nắn nốt một cách tỉ mỉ. Ý nói Chúa đặc biệt thương con 
người là bửu bối của Ngài. Tại sao chúng ta không cám ơn Ngài. Tất cả mọi 
sự do Chúa ban, chúng ta có gì mà phải tự hào chứ? 
  Điểm đặc biệt hơn nữa là Chúa Cha thương con người đến nỗi phải 
sai Con Một của Ngài xuống trần gian để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu 
không ngần ngại gian nan khổ sở, thân chinh đến trần gian để giảng dạy 
những chân lý Nước Trời và hiến mạng sống mình (self emtyness) cho con 
cái thế gian.
 Tình Chúa đối với con người thật bao la, thử mấy ai trong chúng ta 
cảm nhận được lòng của Ngài đối với nhân loại?
Có một nhà khoa học nổi tiếng đến tìm gặp một Thiền sư trên núi Nhật Bản, 
khi rót trà mời khách ông rót vào ly đã tràn mà ông cứ rót mãi, người khách 
nhắc Thiền sư, nhưng ông vẫn cứ rót và nói: “sở dĩ tiên sinh không nhận ra 
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sự hiện hữu của Thượng Đế trong cuộc sống vì đầu óc của ngài đầy tràn 
những tư tưởng trần thế, làm sao cảm nhận được những huyền nhiệm của 
Thượng Đế?”.
 Nói tóm lại, không dễ gì chúng ta thắng được ba kẻ thù vừa đông 
vừa mạnh nầy nếu không có ơn Chúa giúp, đặc biệt là cầu xin Mẹ Maria 
với chuỗi Mân Côi là vũ khí cực kỳ tối tân để trừ ma quỉ. Nói cách khác, 
tự chúng ta sẽ không được vào Nước Thiên Đàng, phải có Chúa giúp. Có 
Chúa và Mẹ chúng ta không sợ gì và sẽ chiến thắng. Một khi đánh bại được 
tướng lãnh của chúng, thì đoàn quân sẽ tan rã nhanh chóng. Lúc đó chúng 
ta thật sự là con Chúa là thánh vì đã hoàn toàn thuộc về Chúa. Đợi ngày 
khải hoàn trở về nhà Cha trên Thiên Đàng

                                                                      Viết vào tháng 7-2017
                                                                            Nguyễn Lương
___________________________________________________________

                              CON DƠI TẠI LINH ĐỊA LA VANG

Phan Thanh Giới

Có những chuyện kỳ lạ khoa học không giải thích được, người tin 
Chúa có thể giải thích được bằng cái nhìn đức tin.
                                                  

 Sau Tết Âm Lịch 1940, cha tôi cùng sáu người trong họ đạo rủ nhau 
đi viếng Đền Thánh Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị. 

 Ở quê tôi, muốn đi kính viếng Đức Mẹ  La Vang, phải đón xe khách  
từ quê đến  Đà Nẵng  chừng 25 km, rồi từ  Đà Nẵng bắt xe lửa đến Quảng 
Trị mất hơn 2 ngày. Không như bây giờ, chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ, người ta 
có thể từ Đà Nẵng đến được La Vang thật nhanh chóng.

 Năm 1940, Việt Nam là thuộc địa của Pháp, người dân quê tôi không 
cơ cực như những năm Việt Minh nắm chính quyền sau nầy. Lúc đó làng 
trên xóm dưới đều sống an bình, con người cư xử với nhau thân tình, biết 
tôn trọng lễ nghĩa và phong tục tập quán. Xóm đạo quê tôi tuy không đông, 
nhưng những gia đình sống gần gũi nhà thờ, đều đến nhà thờ đọc kinh mỗi 
tối, mặc dầu giáo xứ không có linh mục.

 Gia đình tương đối khá giả trong làng, nên lúc trẻ cha tôi thường đi 
Đà Nẵng và nhất là  Huế, vì  ở đó có nhiều bà con tại giáo xừ Kim Luôn. Cha 
tôi lại rành đường đi nước bước, nên sáu người đi La Vang nhờ cha tôi làm 
người hướng dẫn và giao  tiền cho cha tôi lo liệu chuyến đi. 

Cam ranh hoïp maët
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 Cha tôi và sáu người bà con trong họ đạo đến được đền thánh La 
Vang vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm sau. Vào những năm ấy, chung 
quanh đền thánh dân cư thưa thớt, không có nhà trọ, hay ngôi nhà khang 
trang mấy tầng trong khu Thánh địa, dành cho khách hành hương ở lại như 
bây giờ. 

 Cho nên sau khi kính viếng và cầu kinh tại đền Thánh, cha tôi đến 
gặp cha xứ ngỏ ý xin ở lại để sáng hôm sau trở về Đà Nẵng. Cha xứ cho 
mượn một ít chiếu trải phía trước nhà thờ dưới tháp chuông để ngủ lại qua 
đêm.

 Suốt đêm hôm ấy vì lạ chỗ và khí hậu La Vang khá lạnh, nên cha tôi 
không ngủ được, phải thức giấc đi tiểu nhiều lần. Đến tờ mờ sáng hôm sau,  
lúc người từ đến giựt chuông lễ sáng, nhóm người quê tôi lo cuốn chiếu dọn 
dẹp trả lại cho cha xứ, để chuẩn bị tham dự thánh lễ. Khi đó cha tôi mới phát 
giác ra là gói bạc chi phí cho chuyến đi đã thất lạc không biết rơi rớt nơi nào. 
Thật không có nỗi lo lắng nào so sánh bằng khi làm mất số tiền của bà con 
giao phó ở một nơi xa lắc xa lơ như thế nầy! Lập tức cha tôi và sáu người 
xem lại trong các bó chiếu trước khi mang trả. Tìm kiếm mọi nơi trước tiền 
đàng, chung quanh nhà thờ và con đường cha tôi đi tiểu ban đêm. Nhưng 
tất cả đều vô vọng.

 Nếu như số tiền ấy bị mất ở Đà Nẵng hay ở Huế thì cha tôi còn có 
thể tìm cách giải quyết được. Đằng nầy ở một nơi xa lạ không người quen 
biết. Ngay đến cả cha xứ đền thờ La Vang cũng không dám nhờ vả, vì ngài 
đâu có biết mình là ai.

 Trong Thánh Lễ sáng sớm hôm ấy, cha tôi luôn than thở, cầu nguyện 
cùng Mẹ La Vang. Tha thiết xin Mẹ ban ơn thoát khỏi sự bế tắc không cách 
nào giải quyết được, của các người con từ phương xa đến đây kính viếng 
Mẹ. 

 Chúng ta biết ờ Việt Nam thời xưa cũng như bây giờ, thánh lễ ban 
sáng thường làm rất sớm. Do đó sau thánh lễ, khi mọi người ra về hết, trời 
vẩn còn tờ mờ sáng. Cha tôi và sáu người rất buồn rầu lo lắng,  về quê cũng 

không được mà ở lại cũng không xong. Ai nấy đều liên lĩ khẩn cầu cùng Mẹ.
          
 Đang lúc tuyệt vọng như thế, thì bỗng dưng có một con dơi từ trên 
tháp chuông rơi xuống trúng ngay đầu của cha tôi và rớt sát bên cạnh. Con 
dơi không thể nào bay lên được, nằm vỗ cánh lạch bạch dưới đất ngay 
trước mặt mọi người. Cha tôi định bắt ném đi thì con dơi  vỗ cánh rán sức 
trường đi nơi khác. Cứ thế, cha tôi và sáu người đuổi theo để bắt con dơi. 
Cuối cùng con dơi trườn mình đến một đống rác nằm sâu trong lùm cây, 
cách thánh đường lối 20 mét và con dơi lại bỗng dưng bay lên được. Khi 
đến đống rác thì lạ lùng thay, gói bạc của cha tôi nằm ngay ở đó. Xem lại 
không mất một đồng nào. 

 Trong hoàn cảnh như thế mà tìm lại được số tiền đã mất thì nỗi 
vui mừng ấy lớn lao biết chừng nào. Một kỷ miệm quá sâu đậm của nhóm 
người đi kính viếng Mẹ La Vang, đeo đuổi họ suốt cuộc đời.

 Cái rơi của một con dơi trúng ngay đầu cha tôi có thể cho đó là một 
sự tình cờ. Nhưng cũng làm sao có thể chứng minh được đó là một phép 
lạ của Me La Vang, ban ơn cứu giúp những người con từ xa xôi đến kính 
viếng Mẹ gặp phải điều bất trắc?

 Nếu như ai đó cho là một sự tình cờ, thì trái lại, cha tôi và sáu người 
cùng đi La Vang, cho đó là một phép lạ nhãn tiền mà Mẹ muốn cứu giúp qua 
cái rơi của một con dơi. Con dơi thường đậu trên cao đầu chúc xuống và 
phải thả rơi vài mét mới bắt đầu bay đi. Làm sao có thể hiểu được khi con 
dơi chập cánh trên một quảng cách 20 mét để dẫn đoàn người chạy theo 
đến đống rác nằm sâu trong bụi rồi lại bay lên?

 Đối với chúng ta, những người đặt niềm tin vào Mẹ La Vang, thì cái 
rơi của một con dơi trúng ngay đầu cha tôi nơi linh địa Mẹ, chắc chắn đó là 
một ơn lạ Mẹ La Vang cứu giúp mọi con cái đến kính viếng cầu xin ơn Mẹ. 
Chẳng thế mà trước đây cũng như ngày nay, hang trăm ngàn người mỗi 
năm đổ về nơi linh địa Mẹ La Vang để kính viếng và xin ơn phù hộ của Mẹ.

PTG
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thằng nào già hơn thằng nào, để ôn lại những chuyện ngày xưa, để tâm 
tình ba cái chuyện hôm nay và để chọc nhau cười bể bụng. Dù rằng gặp 
nhau chỉ có hai ngày nhưng sao cả lũ đều thấy nó thật quý. Bên nhau 
hồn nhiên, từng thằng mới nhận ra cái điều đơn giản là…  mình vẫn còn 
trẻ chán.
 
 

Cát Giang
________________________________________________________

Ta theo em chiều nay về Nước Mặn
Đứng bên thềm, nghe kể chuyện 
ngày xưa

Chuyện bốn trăm năm kể mấy cho vừa
Trang giáo sử đẫm mồ hôi, đẫm máu

Đời trước - đời sau, tổ tiên - con cháu
Người nối người, đất vỡ vạc sinh sôi
Có lúc trở trời, đất chịu mồ côi
Bao bách hại, gẫm mùa Thương chén đắng

Đất Quảng Nam rùng mình cơn địa chấn
Dưới nắng ngời lời nguyện gẫm yêu thương
Vung nhát cuồng đao, máu nhuộm pháp 
trường
Mưa tức tưởi, Mằng Lăng đêm bạc trắng

Nước sông Gò Bồi bỗng dưng mằn mặn
Biệt ly hề, nước mắt ngược vào trong
Vĩnh Thạnh đêm nao cây cỏ khóc ròng
Trăng đỏ ối, rưng rưng lòng Chiên Mẹ

Tan tác đàn con, giáo đường quạnh quẽ
Lũy tre xanh Gò Thị khuất xa dần
Đường khổ hình, Trùm Cả nguyện hiến thân
Giờ lâm tử ai người không kinh hãi

Đòn vọt, cùm gông, đầu rơi, máu chảy
Có lúc tưởng chừng không thể vượt qua
Cơn lũ dài, đồng ruộng đẫm phù sa
Cho bông lúa ngậm đòng dòng sữa Thánh

Vàng tít chân trời, cò bay thẳng cánh
Mùa gặt về rộn rã khúc linh ca
Chuông nhà thờ quyện bến nước, cây đa
Chiêng cùng trống hòa câu kinh, ý lễ

Bốn trăm năm, muôn nghìn nhành vạn tuế
Đã trổ sinh nơi mảnh đất cỗi cằn
Bột đã dậy men, lửa đã thử vàng
Ôi! Nước Mặn – Qui Nhơn – bi hùng sử.

                                                            Mạc Tường

NƯỚC MẶN - QUI NHƠN
BI HÙNG SỬ

Về Long Xuyên.
___________________________________________
     Cat Giang 

 

Được giáo phận Quy Nhơn đào tạo, nhưng khi làm linh mục lại 
phục vụ cho một giáo phận khác, đó là trường hợp cha Nguyễn 
Công Từ, hiện đang là cha sở giáo xứ Đồng Công thuộc giáo 

phận Long Xuyên, nơi mà mấy anh em lớp tôi vừa rủ nhau kéo xuống 
để kỷ niệm 50 năm ngày « xuống tóc quy y ». 1966-2016. Nhưng 
trong lớp tôi, chẳng phải chỉ riêng một mình cha Từ mới là kẻ phảitha 
phương cầu đạo như thế, nhưng toàn bộ các linh mục cùng lớp còn 
lại cũng đều là dân cầu đạo tha phương hết. 
 Trong số năm ông 66 đỗ cụ thì hai ông về Nha Trang, hai ông 
chuyển qua tu dòng, cái ông còn lại kể trên thì lén trốn xuống tận miền 
tây tu mình ên. Không một ông nào ở lại giáo phận mẹ. Như vậy có 
phải lớp tôi là cái lũ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng không đây nhỉ ! 
Chẳng ai muốn thế nhưng những chuyện do thời thế gây ra thì đành 
phải chịu thế. Thời thế thế thế thời phải thế. Nhưng phục vụ đâu mà 
chẳng là phục vụ cho Chúa, cho giáo hội. Cứ phục vụ hết mình là 
trường xưa bạn cũ mừng rồi. 
 Đầu năm 1966 khi vào đệ thất, sỉ số bọn 66 là 52 em, nhưng 
cuối năm trên bảng thành tích biểu chỉ ghi tên có 49 thằng, tức ngay 
trong năm học đã có 3 thằng rớt đài. Cuối năm ấy cả đuổi lẫn ở lại lớp 
mất thêm 10 mạng nữa. Rồi hàng năm cái tuồng « đuổi và ở »cứ diễn 
đi diễn lại để đến hết năm 12 sĩ số còn lại chỉ là 13 mống. Nhiêu khê 
như thế mới thấy lời kinh thánh nói thật chẳng sai : Ta sàng các ngươi 
như sàng gạo. Sàng đi sàng lại mà giờ vẫn cònđược 5 hạt lúa giống 
đã là quá bảnh. Năm linh mục. Lớp ta có quyền ngửng mũi lên nhìn 
thiên hạ rồi đấy nhá.
 Hiện anh em lớp tôi ở trong nước còn sống vào khoảng 20 
người. Đi hội ngộ được 13 mống. Hội ngộ chỉ là để nhìn nhau xem thử 
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          Họa vô đơn chí
_____________________________________________
                                                                         Hoang Ty

Tháng 5 rực trời Hoa Phượng đỏ. Tháng 5 râm ran tiếng nhạc của 
Ve gọi Hè.
Và tháng Năm cũng là tháng Năm Huyền Nằm của ông bà Gióp 

Lê Quang Nhu, một Trụ cột chính của Gia đình anh em CCSLSQN trong 
nước.
  Vào thượng tuần 
của tháng 5 này, Xơ Tại Thế 
Thanh Tâm ( Xơ 4 Tê vợ 
của Anh Nhu) bị tai nạn nứt 
xương hông và gãy chân trái 
mà dân gian ta thường gọi là 
ống quyển. Xương Mác và 
xương Chày bị gãy nên cả 
2 xương Fibula và Tibia đều 
đang được nẹp vít. Tôi gọi 
điện nói đùa là trước đây ta 
tập chửng, tập đi, học chạy, 
học nhảy đã rồi thì bây giờ 
ta tập lết cho sành kẻo lệch 
xương !!!

 Ông Gióp Nhu đang 
chăm sóc rất chu đáo cho 
vợ được 5 ngày tại Bịnh 
viện Tỉnh thì bị đặc công 
mang hóa chất Pederin ( 
C24H43O9N) cấy vào cánh 
tay trái. Thoạt đầu chỉ nỗi đỏ rồi sưng lên, ông Nhu bận việc nên coi 

thường chẳng thoa bóp gì, sau vài hôm bị phù to và lây sang nốt khác, 
màu đỏ trở thành màu tím chết nhưng không đau nhức  Được nhiều 
người khuyên bảo đi khám bịnh, thế là được các bác sỹ bắt buộc nhập 
viện ngay để khống chế sự lây lan khắp cơ thể vì bị Kiến 3 Khoang đã 
chích vào ông. Được một điều hay là tay bị sưng đỏ, thuốc thoa đủ màu 
thế mà vẫn kẹp điếu rất sành điệu như bác Thể gọi là PRO. 
 Hiện tại vợ nằm Bịnh viện Đa khoa chồng nằm Bịnh viện Da liễu 
thế mới là “Họa vô đơn chí”. 
 
 Tôi xuống xe đò lúc 11 giờ trưa giữa trời nắng và nực vì oi mưa, 
1 anh xe thồ rề sát bên hỏi bác đi đâu. Tôi trả lời cho tôi đến Bịnh viện 
Da liễu. Anh ta nhìn vào mặt tôi rồi hỏi bác đi khám bịnh gì. Tôi đáp bịnh 
ngoài da. Anh ta nói rất gọn là tôi không chở. Biết anh ta hiểu lầm là tôi 
bị Sida nên tôi ôn tồn nói là tôi đến thăm ông bạn bị phỏng da. Thế là anh 
ta chở tôi đến bịnh viện và chỉ lấy 10 ngàn mà thôi./.
                                                                  

FxHoangTy
________________________________________________________

Möøng Ngaân Khaùnh 
Linh Muïc 
Löông Minh Chaùnh
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vì họ chưa biết tiếng Lat. Đụng tới món Latinh rồi sẽ biết ngay cái gì là 
đá, cái gì là vàng. Tiếng Nga chỉ là võ sỉ hạng ruồi, tiếng Lat mới là võ sĩ 
hạng nặng, chỉ cần dợt sơ qua vài đường quyền, Latinh sẽ cho đối thủ 
biết ngay thế nào là lễ độ. 
 Còn nhớ lúc vừa mới nhận những cuốn sách giáo khoa Latinh 
mà dù ở lớp nào bìa cũng chỉ in mỗi một màu xanh rêu đậm, chưa kịp lật 
ra xemmà các đàn anh đã ân cần dặn lũ tôi là thằng nào muốn giỏi tiếng 
Lat thì phải thông thạo môn la làng !
 Chia ráo. Đó là châm ngôn của Latinh. Chẳng những động từ 
chia, mà cả danh từ, tính từ cũng chia luôn. Mỗi chữ phải chia đủ 12 lần. 
Số ít chia 6 lần, số nhiều 6 lần. Mà từng chữ lại có những kiểu chia khác 
nhau, thế mới chết chứ. Nội chuyện học chia cho nhuyễn đã muốn sụm 
bạ chè. Nominatif, vocatif, genitif, accusatif, datif, ablatif. Tùy trường 
hợp trong câu mà ta chọn một chữ thích hợp nhất trong 12 chữ đó đem 
ráp vào. Mà cái trường hợp ấy thì nhiều như sao trên trời như cát dưới 
biển. Vậy phải làm sao. Chỉ một cách duy nhất, đó là : học. học nữa, 
học mãi ( Nghe nói đồng chí Y lít Lenin nhờ có thời gian theo học Latinh 
màphát minh ra được câu nói hay ho này )
 Các cha giáo cũng biết Latinh khó nên vẫn thường xuyên động 
viên chúng tôi bằng những lời nghe chẳng ăn nhập gì với mục đích học 
ngoại ngữ : Học Latinh là để tập cho mình biết suy luận chặt chẻ. Cha 
mẹ ơi ! Sao không nói luôn là học vẻ bánh mì sẽ luyện cho con người ta 
khả năng nhịn đói ! Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Câu cú trong tiếng Latinh 
rất chặt chẻ, một chữ dù đứng chổ nào bất kỳ, nhưng chỉ cần nhìn vào 
giống, nhìn số, nhìn cas của nó là ta ( ta ở đây dùng chỉ riêng những 
thằng học giỏi) biết ngay nó thuộc về nơi nào. Chẳng phải ngẫu nhiên 
mà xưa nay các hiệp định hòa bình trên thế giới đều được soạn thảo 
bằng tiếng Latinh. Văn bản Latinh không có chổ cho giải thích lươn lẹo.
Một bằng chứng nữa chứng minh cho việc học tiếng Latinh khó, đó 
làdốt. Dốt cả lũ, dốt hoành tráng. Học hết cấp 3 mà mười thằng thì đã có 
tới tám thằng rưởi dốt tiếng Lat rồi. Trong khi đó, hai ngoại ngữ còn lạilà 
tiếng Anh và Pháp thì nói xin lỗi chuyện gì chứ mấy cuốn truyện trinh 
thám, truyện đồng quê Anh Pháp tụi tôi đọc khỏe re, cầm tờ Times haytờ 
Le Monde xem cũng chẳng đến nổi. Nhưng riêng Latinh thì xin lạy.Nghe 
như vịt nghe sấm. Xem như mù xem voi. Bài nào đã học rồi thì còn hiểu 
đôi chút, chứ gặp bài mới là chắp tay con quỳ ngay tại chổ.Khó cực kỳ. 
Dù tụi tôi chẳng hề làm biếng, dù tụi tôi vẫn cày sâu cuốc bẩm, thậm chí 

 
 

      Cái chữ Latinh
________________
           Cat Giang
  

Cái học chữ Lat đã hỏng rồi
Mười trường theo học chín trường thôi. 
  

 Tuy chỉ là mấy câu nhái theo thơ Trần Tế Xương, nhưng nó cũng 
đã phản ánh được chuyện học tiếng Latinh ở các tiểu chủng viện thuộc 
miền nam giữa thập niên 60. Khi ấy, mười tiểu chủng viện thì đã có 
tớichín trường bỏ tiếng Latinh, nếu ở đâu đó còn học, thì cũng chỉ coi nó 
như một môn nhiệm ý, học cho biết.
 Từ 1963, sau khi công đồng Vatican cho phép thánh lễ được cử 
hành bằng tiếng bản xứ thì trong nhà thờ, người ta hết gặp cái cảnh phía 
trên các cha cứ Saecula saeculorum, còn phía dưới các con cứ lầm rầm 
Kính mừng thánh Ma… sao cho đủ ba chuổi năm mươi là hết lễ, là Ite 
Misa est. 
 Trước sự thay đổi ấy, nhiều giáo phận đã nhanh chóng ra quyết 
định bỏ tiếng Latinh. Đà Nẵng Nha Trang bỏ, Cần Thơ Long Xuyên bỏ, 
Mỹ Tho cũng bỏ, chỉ có Qui Nhơn là không bỏ. Qui Nhơn vẫn một lòng 
một dạ cùng La tinh. Từ lớp đệ lục (lớp bảy) trở lên, mỗi tuần sáu giờ 
lên lớp, lũ tôi vẫn nhịp nhàng « sum es est », vẫn rộn ràng “do vestem 
pauperi”, vẫn sang sảng “magister dixit”. Lũ tôi vẫn cắm đầu cắm cổ cày 
ải trên mảnh đất Latinh, cứ tựa như cả cái dòng họ bọn Roma cổ xưa nói 
tiếngLatinh, sắp tràn qua nước ta rồi vậy.
 Thật đáng tiếc cho Latinh, một ngôn ngữ từng được cả đế quốc 
Roma hùng mạnh ngày xưa xử dụng và hiện nay, bộ chữ cái của nó vẫn 
đang được hơn 4 tỉ 900 triệu người trên thế giới dùng, trong đó có Việt 
Nam,lại phải trở thành một thứ tử ngữ, ngôn ngữ chết.
 Các bài văn của Cicero, Caesar, Hanibal… có câu cú trúc trắc 
vòng vèocòn hơn cả đường đèo Cù Mông, vẫn được lũ tôi ngày đêm 
khiêng tự điển ra mà xếp lại cho ngay hàng thẳng lối. Ôi. Nếu có ai đó bảo 
rằng “ phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp tiếng Nga »  thì đó chỉ là 
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còn cày sâu hơn các môn khác. Thế mà dốt vẫn hoàn dốt.Xong 12 là 
chữ thầy trả thầy.
 Giờ đây nếu một ai đó hỏi tôi là có còn nhớ gì về tiếng Latinh 
không thì xin thưa rằng bụng dạ nào mà ta có thể quên nó được. Tôi vẫn 
còn nhớ từng cái bìa sách in màu xanh rêu đậm mà trong suốt sáu năm 
trường anh em chúng tôi đã hì hục mài cho rosa hóa ra rosis, mài cho 
sắt hóa thành xà beng. 
 - Hỡi những cuốn sách có bìa in màu xanh rêu đậm, cho tới chết 
ta vẫn sẽ không bao giờ quên các ngươi… nếu có quên thì chỉ là quên 
những thứ nằm ở phía bên trong mà thôi.
 

 Cát Giang
_______________________________________________________

Sinh hoaït nhoùm 
ccslsqn Qui Nhôn

Chia sẻ một cảm nhận.
________________________________

Lm Phêrô Đặng Son

Anh chị em CCS-TS thân mến,   

 Ai trong chúng ta cũng cảm nhận xã hội hiện nay rất suy đồi về 
đạo đức. Và chúng ta giống như mọi người thích lên án, thích kết tội, 
nhưng mấy ai quyết tâm phải làm gì đó để cứu xã hội khỏi sa lầy! Thực 
ra cũng có nhiều người rất có tâm đưa ra nhiều trị liệu pháp như pháp 
luật phải nghiêm minh, phải sửa đổi giáo dục..vv.. Những giải pháp này 
đều đúng nhưng chưa đủ: Vì chúng ta cũng thấy nhiều nước luật pháp 
rất nghiêm minh nhưng tội ác vẫn gia tăng, nền giáo dục rất tốt nhưng 
đạo đức vẫn suy đồi vì nơi những xã hội này thiếu một yếu tố rất quan 
trọng là họ không để Thiên Chúa hiện diện, không để niềm tin tôn giáo 
xen vào sinh hoạt xã hội. 
 Ngày 13/5/2017 là đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. 
Trong Sứ điệp Fatima, Đức Mẹ mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, siêng 
năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu Tâm để cứu thế giới. Đây là trị 
liệu pháp tuyệt vời nhất vì nó vừa tầm cho mọi người và mọi người có 
thể thực hiện mà không ai có thể ngăn cản. Trong bối cảnh xã hội hiện 
đại với cách tổ chức mà chúng ta phải chấp nhận, tôi xin đề nghị mọi 
người đặc biệt là anh chị em CCS-TS, những người từng ở Nhà Chúa, 
thực hiện trị liệu pháp này:
 1/ Ăn năn sám hối: Nói tới ăn năn sám hối thường chúng ta chỉ 
nghĩ tới việc tránh xa tội lỗi và nếu lỡ phạm tội thì đi xưng tội để được 
tha thứ, ít khi chúng ta nghĩ tới việc lâu nay lòng yêu mến Chúa và tha 
nhân nơi chúng ta càng ngày càng sút giảm nên có hiện tượng vô cảm 
và dối trá, đi lễ thì càng nhanh càng tốt, chẳng tha thiết để Lời Chúa 
thanh tẩy và biển đổi, chẳng tha thiết để Mình Thánh Chúa nên sức 
sống mới, một cách sống đạo theo thói quen mà không có Chúa ở cùng. 
Ăn năn sám hối phải là gia tăng lòng Mến Chúa Yêu người.
 2/ Siêng năng lần hạt Mân Côi: Dường như việc lần hạt Mân 
Côi trở nên quá tải đối với chúng ta ngay cả trong kinh tối gia đình, giới 
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trẻ xa gia đình càng không biết tới việc lần hạt Mân Côi. Trong khi việc 
lần hạt Mân Côi là phương thế gìn giữ và gia tăng đức tin trong các thế 
hệ cha ông chúng ta vì Chúa Giêsu Kitô luôn là trung tâm của việc lần 
hạt Mân Côi: Đến với Chúa Kitô nhờ Mẹ Maria “Ad Jesum per Mariam”, 
như thế qua việc lần hạt Mân Côi, chúng ta để Chúa Giêsu Kitô luôn 
hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Mong rằng mỗi người chúng ta 
quyết tâm phục hồi việc lần hạt Mân Côi hằng ngày.
 3/ Tôn sùng Mẫu Tâm: Giáo dân Việt Nam chúng ta thường chạy 
đến với Mẹ, nhưng dường như chỉ chạy đến khi bản thân hoặc gia đình 
có vấn đề cần Mẹ cứu giúp, hóa ra Mẹ chỉ là thầy thuốc: Nghe chỗ này 
chỗ kia Mẹ hay cứu giúp, chúng ta bôn ba chạy đến kêu cầu, còn Mẹ 
tại nhà thờ, tại hang đá, tại gia đình, chúng ta chẳng đoái hoài, nhiều 
khi để mạng nhện đóng đầy. Chúng ta chưa đến với Mẹ như một người 
con thảo yêu mến Mẹ ruột của mình. Xin anh chị em CCS-TS hãy nêu 
gương việc tôn sùng Mẫu Tâm.

 Như thế sống sứ điệp Fatima là chúng ta để Chúa luôn hiện diện 
trong cuộc sống, trong thế giới và xác tín chỉ có Chúa mới cứu được 
chúng ta, cứu được thế giới vì “không việc gì Thiên Chúa không làm 
được”, và chúng ta tin Mẹ luôn cầu xin điều tốt đẹp nhất cho chúng ta và 
cho thế giới. Amen 
 
 

Lm Phêrô Đặng Son

Cảm tạ hồng ân 
______________________

Sang Nguyen

 “Hồng ân Thiên Chúa bao la, 
Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Người.”

Có người hỏi tôi rằng tại sao tôi phải cảm tạ Chúa khi gia đình tôi 
gặp hoạn nạn và tại sao  trong hoạn nạn tôi vẫn cho đó là một 
hồng ân? Câu hỏi sẽ được giải đáp sau khi bạn nghe sự kiện  của 

gia đình tôi xảy ra trong mấy tháng đầu mùa hè 2017.

 30 tháng 4 , ngày quốc hận – ngày mà năm nào người dân việt 
nam tị nạn tại Hòa kỳ cũng tổ chức tưởng niệm và cầu nguyện cho các 
anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân. Thêm một nỗi buồn cho ngày quốc 
hận năm nay cho gia đình tôi, đó là đứa con trai đầu của tôi đã bị stroke 
(tai biến). Nói đến “tai biến” nhiều người ngạc nhiên hỏi tôi tại sao con 
tôi còn trẻ mà bị tai biến, thông thường bịnh này xảy ra cho những người 
trên 50 tuổi. Đây chính là sự cảnh báo cho những người trẻ, cũng vì chủ 
quan ỷ lại sức khỏe của mình, không đi kiểm tra hằng năm mà con tôi 
mới trên 45 tuổi bây giờ phải ngồi xe lăn suốt nửa cuộc đời còn lại. 

 Buổi chiều trên đường đi làm về, con tôi bi tai biến gần thành phố 
Redwood cách nhà ở thành phố San  Jose hơn 30 phút lái xe. Được 
người dân phát hiện gọi Police, chẳng bao lâu sau đó được xe cấp cứu 
đưa vào một bệnh viện của Redwood City. Bệnh nhân đang được cấp 
cứu và chữa trị cả đêm tại bệnh viện mà  Police không thể liên lạc với 
gia đình! Lý do thứ nhất là vì con tôi đã khóa điện thoại, police không 
cách nào tìm ra được pasword để mở điện thoại tìm người thân trong 
danh bạ. Lý do thứ hai theo địa chỉ trong bầng lái xe, police đã tìm đến 
nhà để thông báo, nhưng ở Mỹ thường người ta không mở cửa nhà cho 
người lạ vào ban đêm.  Như vậy là police chỉ còn phải chờ người nhà 
gọi đến. Và điều này phải được thực hiện vì khi đêm đã khuya mà không 
thấy chồng về, con dâu của tôi đã gọi đến số máy của chồng. Dĩ nhiên 
người bắt máy không phải là chồng mà là police đang chờ để thông bào 

Vaên ngheä TCV
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tin không vui! 
 Buổi sáng ngày 1 tháng 5/2017 cả nhà có mặt tại ICU (phòng 
chắm sóc đặc biệt). Ai cũng đau buồn nhìn người thân trong tình trạng 
thập tử nhất sinh! Bác sĩ đến và thông báo bệnh nhân bị stroke quá nặng, 
đang được cố gắng cầm máu vì 2/3 mạch máu não bị đứt… Sau một 
ngày dù cố gắng hết sức nhưng máu trong não vẫn tiếp tục chảy. Thấy 
có thể nguy hiểm đến tính mạng nên bệnh viện ở Redwood quyết định 
cho chuyển đến bệnh viện chuyên môn tại thanh phố San Francisco. 
Trong tình trạng speeding mà phải chuyển bằng xe cấp cứu phải một 
giờ nữa mới đến San Francisco, gia đình thật sự lo lắng nhưng không 
còn cách nào hơn phải chấp nhận và chỉ còn biết trông cậy vào quyền 
năng của Thiên Chúa. Trong khi chơ xe cấp cứu đến chuyển con tôi, 
tôi chờ vợ tôi đi trước và sau 1 tiếng đồng hồ chúng tôi đến thành phố 
San Francisco. Muốn đến được bệnh viện chúng tôi phải đi qua nhiều 
con đường dốc thật cao. Lái xe trên 25 năm mà tôi vẫn còn sợ khi nghĩ 
đến phải trở lại những con đường này. Chúng tôi vào bệnh viện cũng 
là lúc xe câp cứu chờ con tôi đến. Đã làm thủ tục trước với bệnh viện 
Redwood, con tôi được đưa thằng đến phòng ICU và các bác sĩ đã tiến 
hành ngay chuyên môn của họ. Sau 1 ngày tại bệnh viện này, bác sĩ 
thông báo máu trong nảo đã hết chảy. Một niềm vui nho nhỏ  lóe lên cho 
gia đình tôi với một chút hy vọng mặc dầu  con tôi đã 4 ngày vẫn còn bất 
tỉnh! Thêm 3 ngày điều trị tại đây, không thây chút tiến triển nào, bác sĩ 
thông báo sẽ họp gia đình vào ngay thứ hai tới để xin ý kiến quyết định 
là rút dây hay cho nằm như người thực vật! Còn buồn nào hơn khi nghĩ 
đến phải xa lìa đứa con thân yêu, cho nên nếu phải nằm như người thực 
vật chúng tôi vẫn quyết định giữ lại mạng sống của con chúng tôi! 
 
 Không còn hy vọng vào bác sĩ, vợ chồng chúng tôi tin tưởng vào 
quyền năng của Thiên chúa và trên đường về nhà, chúng tôi quyết định 
ghé vào thánh đường Hòa bình nơi có Đức Mẹ đen trên đường Mission 
San Jose, đức mẹ nơi đây nổi tiếng đã làm nhiều phép lạ. Dưới chân 
Mẹ, chúng tôi thành khẩn cầu xin, , vợ tôi đã khóc xin mẹ cứu chữa con 
trai. Và nhìn vào mắt mẹ, tôi như đang thây sức mạnh của niềm tin con 
tôi sẽ sống. Rời thánh đường Hòa bình, chúng tôi ghé thâm cha Dương 
và nhờ ngài sáng thử hai đến làm phép xức dầu thánh cho con tôi trước 
quyết định quan trọng của bác sĩ. Cha Dương lúc đầu từ chối vì bận việc 
và vì quá xa, ngài bảo nhờ LM bệnh viện, nhưng rồi sau đó cha Dương 

gọi lại bảo rằng sẽ đi thăm cháu vì e rằng có thể không có mặt khi cháu 
mất. 
 Ngày thứ hai đầu tuần đến mang theo bao nỗi buồn nặng trĩu, 
mất con hay con phải nằm như người thực vật, tất cả đều khó có thể 
châp nhận… Nhưng niềm tin vẫn còn trong chúng tôi : một phép mầu sẽ 
xuất hiện! 
 Sau khi cha Dương đọc kinh và làm phép xức dầu thánh, ngài 
ra ngoài nghỉ ngơi. Còn chúng tôi cả gia đình chờ bác sĩ đến thông báo 
quyết định. Thình lình con trai út chúng tôi la lên: “Anh hai mở mắt kìa 
ba ơi! “. Tất cả gia đình như đang trong giấc mơ vì không lẽ việc khó 
tin lại có thật “phép mầu đến thật rồi! “. Tiếp đến con út chúng tôi ghé 
vào tai anh nói lớn :”Anh hai, nếu anh muốn sống, không muốn rút dây, 
thì anh hai cho dấu hiệu “lắc nhẹ ngón tay cái”. Thế là từ một người bất 
động, con tôi đã lắc ngón tay trong sự vui mừng của cả nhà. Ngay lúc 
đó, bác sĩ cũng vừa tới với sự ngạc nhiên vô cùng. Không còn đề nghị 
rút dây, bác sĩ ra lệnh cho y tá tiếp tục chữa trị. Những ngày sau đó, con 
chúng tôi tiến triển khả quan, từ mở mắt, cứ đông chân tay, nhưng vẫn 
chưa hiểu biết gì và tiếp thức ăn qua ống (feeding tube) bằng bụng .  
Thoát được năm như người thực vật, nhưng phải thở bằng máy và phải  
ăn bằng bụng suốt đời thật cũng là một cực hình cho bản thân và cho 
người thân. Thế rồi 2 tuần sau đó, bác sĩ thông báo không còn cần dùng 
máy thở nữa và cho rút ống thở khỏi miệng. Thêm một niềm vui cho gia 
đình, như vậy con tôi đã thở như một người bình thường. Rút ống thở 
ra,  miệng con tôi cứng đơ không ăn không uống gì được cả, mỗi ngày y 
tá phải đến cho tập uống nước nhưng vẫn không nuốt được. Bi quan và 
nổi buồn lại lan tỏa trong cả gia đình “không lẽ phải ăn bằng bụng suốt 
đời sao! “
 “Xưa nay chưa từng ai đến cùng Mẹ mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm 
lời! “, tiếp tục chạy đến cùng mẹ, và 2 tháng sau đó, bác sĩ thông báo có 
thể lấy ra feeding tube và cho tập ăn uống bình thường. 
 Không còn niềm vui nào hơn khi con tôi từ cỏi chết sống lại và từ 
một con người bất động đã có thể thở và ăn uống như một con người 
bình thường. Ai cũng biết hậu quả của bệnh “tai biến “, chúng tôi chỉ ước 
mong nó có thể ngồi được xe lăn và cho đến giờ phút này Chúa cũng đã 
cho chúng tôi thực hiện được mơ ước đo. 
 Mặc dầu cho đến giờ phút này  con chúng tôi chưa nói được, 



80 - cöïu chuûng sinh lsqn cöïu chuûng sinh lsqn- 81

UT SINT UNUM 400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018 Ñaëc san 2018

30 naêm hoäi ccslsqn haûi ngoaïi UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 LO
V

E
 M

AY G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (P

hil 1,9)
Y

O
U

R
 L

O
V

E
 M

AY
 G

R
O

W
E

R
 M

O
R

E
 A

N
D

 M
O

R
E

! (
P

hi
l 1

,9
)

chưa đi đứng được, nhưng nụ cười đã có thể xuất phát từ miệng nó, đôi 
mắt có thể xem được TV, sự hiểu biết đã dần hồi phục. Hy vọng với sự 
luyện tập và với thời gian nó sẽ có thể đứng, đi và nói được…. 

 Xin chân thành cảm quí Đức cha, quí cha và tất cả anh em 
ccslsqn đã giúp lời câu nguyện cho gia đình chúng tôi và cho con tôi 
được từ cỏi chết sống lại. Xin cảm ơn một số quí cha và anh em đã gửi 
email, gọi điện thoại chia sẻ hỏi thăm trong những ngày con chúng tôi bi 
bịnh, đặc biệt xin cảm ơn anh Thể (Westminter), anh Chính (San Jose) 
vá nhất là Nguyễn văn Giả (Sacramento) luôn đồng hành chia sẻ những 
khổ đau với chúng tôi từng giờ từng ngày …. 
 Xin cảm tạ hồng ân Chúa và xin dâng lên Mẹ lời tạ ơn với hai 
tiếng “xin vâng” noi gương Mẹ. 

 Ra đi từ chủng viện 
 Chúng con vẫn còn đây 
 Không quên từ độ ấy 
 Làng Sông nơi thần tiên 

 Khắp năm châu bốn biển 
 Kỉ niệm gắn chúng con
 Dù sông cạn đá mòn
 Tình thương yêu bất diệt 

 Cuộc đời là bể khổ 
 Cho nhau một niềm vui 
 Cho nhau một tiếng cười 
 Tha cho nhau lầm lỗi 

 Vẫn mãi anh và tôi 
 Sẽ chia tình bằng hữu 
 Với tât cả thương yêu 
 Hồng ân Chúa rạng ngời 

Sang Nguyen

Xin cảm tạ hồng ân Chúa và xin dâng lên Mẹ lời tạ ơn với hai tiếng 
“xin vâng” noi gương Mẹ.. (NDS)

   LM Trương Đình Tu
   và chuyến thăm Hoa Kỳ
__________________________
Sương Nguyễn

Quí Cha và Quí Anh Chị thân mến,

 Khi những dòng chữ nầy xuất hiện thì Cha Trương Đình 
Tu đương trên đường bay về VN. Theo lời Cha kể thì đã 3 lần phỏng vấn 
để đi Mỹ Cha đều bị phái đoàn từ chối, mãi cho tới cuối tháng 5, ngày 
30 Cha mới được chấp thuận và Cha có mặt ở Mỹ chiều ngày mùng 
2 tháng 6 để sáng mùng 3/6/2017 Cha có dịp Đồng Tế trong Thánh 
Lễ Truyền Chức của Tân Linh Mục John Nguyễn, con của a/c Nguyễn 
Lương cùng lớp với Cha .Cha Trương Đình Tu là anh cả của 4 anh em 
đều là Linh Mục. Gia đình có 7 người con, 1 Bà chị là Soeur, 1 người chị 
khác lập gia đình, một người chị nữa độc thân, còn 4 trai thì thành Linh 
Mục.
 Thật là một gia đình Hiếm Có. Hiện tại Cha đương phụ trách trại 
phong Qui Hòa ở Qui Nhơn, nơi có nhà thơ Hàn Mạc Tử sống trước kia.
Qua những tiếp xúc vừa rồi, chúng con học được nhiều ở Cha sự khiêm 
hạ, lòng đạo đức và cách biết ơn của Cha đến từng anh em với những 
cử chỉ nhỏ nhặt và tinh tế.
 Xin Chúa luôn đồng hành với Cha và gìn giữ Cha được chu toàn 
Ơn Gọi Linh mục đến giây phút cuối của cuộc đời.
Nguyễn Xuân Sương. (Ghi lại từ Nam Cali)

Vài Hình Ảnh của LM Trương Đình Tu ở Mỹ (trang sau)
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Cha Tu ñôøng 
teã cuøng 
cha Join taïi 
Indiana

Cha Tu daâng 
thaùnh leã möøng 
25 naêm LM taïi 
Nam California

ccslsqn taïi nam CA 
tham döï thaùnh leã 
25 naêm LM cuûa cha 
Tröông Ñình Tu

Taïi nhaø ngöôøi baïn 
cuøng lôùp Leâ coâng 
Toâng

Baéc California 
ñoùn cha Tröông 
Ñình Tu taïi nhaø
Nguyeãn Ñ Sang

töø traùi haøng 
sau: 
Chính, Sang, 
cha Tu, cha 
Khueâ, Giaû.
Haøng tröôùc:
ac Theå, Mrs 
Sang & Mrs 
Giaû
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ĐỐI THOẠI_

Dom. Long

Mấy hôm nay ở nước ta nóng lên chuyện tranh chấp đất đai ở xã 
Đồng Tâm huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Tranh chấp lớn đến nỗi 
người dân nơi đây đã dám bắt nhốt hơn 38 cán bộ lẫn công an 

khi đến đàn áp. Vụ Đồng Tâm đã khắc họa những mâu thuẫn lâu nay 
giữa chính quyền và người dân về một trong những quyền cơ bản đó là 
quyền sở hữu đất đai. Tức nước thì phải vỡ bờ nhưng vụ này đã có thể 
không xảy ra nếu công an và quân đội không cưỡng chế đất của dân 
một cách không minh bạch. Phải chi bấy lâu nay chính quyền biết lắng 
nghe ý kiến của dân và ông chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung biết 
đến gặp gỡ và đối thoại với dân sớm hơn. Đối thoại thay vì đối đầu, biết 
giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán thay vì bạo lực. 

 Rồi tình hinh quốc tế cũng đang căng thẳng. Tại bán đảo Triều 
Tiên, bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp 
Quốc cùng với những nghị quyết lên án, Triều Tiên vẫn liên tục cho thử 
bom hạt nhân cũng như cố chế ra loại hỏa tiễn tầm xa có khả năng vươn 
tới Mỹ. Đầu tháng Tư, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ ra lệnh cho Bộ Tư 
Lệnh Thái Bình Dương phải lên kế hoạch đối phó với Triều Tiên, chuẩn 
bị cho khả năng Tổng Thống Donald Trump ra lệnh tấn công. Rồi cụm 
tàu sân bay chiến đấu USS Carl Vinson cũng trực chỉ đất Triều Tiên 
mà tiến sau khi ông Trump bất ngờ ra lệnh tấn công Syria bằng tên lửa 
Tomahawk. Người ta đồn rằng ban lãnh đạo Triều Tiên và các sơ sở 
hạt nhân của nước này sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên lửa Mỹ. Nhưng 
cho tới giờ phút này, cũng may cuộc chiến tranh đó chưa xảy ra. Người 
ta đã ghi nhận nhiều cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hai cường 
quốDc thế giới là Tổng Thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình, người có ảnh hưởng lớn tới chủ tịch Kim Jong Un. Vẫn 

phải nhờ tới đối thoại, nhưng liệu thế giới có kiên nhẫn được mãi với các 
chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không khi mà nhà 
lành đạo Triều Tiên Kim Jong Un chưa cho thấy một dấu hiệu hạ nhiệt 
nào để đối thoại !

 Chúng ta còn nhớ câu chuyện “khủng hoảng tên lửa Cuba” vào 
năm 1962, khi Kennedy đang làm Tổng Thống Hoa Kỳ. Đây là vụ đối 
đầu quan trọng nhất giữa Mỹ và Liên Xô thời chiến tranh lạnh và cũng là 
vụ xung đột có thể dẫn nhân loại tới chiến tranh hạt nhân, tới thế chiến 
thứ ba. Lúc đó ngoài mặt cả Xô Viết lẫn Hoa Kỳ đều tỏ ra không nhân 
nhượng trước những đòi hỏi của nhau. Nhưng tại các cuộc tiếp xúc bí 
mật sau hậu trường họ đã cùng nhau chấp nhận một giải pháp cho cuộc 
khủng hoảng và thế là cũng nhờ đối thoại mà con người đã tháo dỡ 
được ngòi nổ hạt nhân và thế chiến. 
 
 Gần đây nhất tôi nghe câu chuyện có thật xảy ra trong cuộc sống 
đời thường. Một anh bạn (nhân vật chính của câu chuyện) kể lại: “Trong 
một chuyến công tác cùng đi trên máy bay, ngồi gần một vị khách nam 
(sau này mới biết đó là một vị Giám Mục) vị này chủ động gợi chuyện hỏi 
thăm anh ta rất chân tình niềm nở. Nhờ vậy mà anh ta cũng đã trải lòng 
rất nhiều, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ trong gia đình đến ngoài xã 
hội. Rồi anh đã nhận được rất nhiều những lời động viên, an ủi, có cảm 
giác giống như của một người cha đang tâm sự với con mình. Rồi phần 
thưởng bất ngờ mà anh ta nhận được qua cuộc đối thoại ngắn ngủi đó 
chính là việc anh ta được ơn Chúa đã trở lại đạo công giáo và hiện giờ 
là một tín hữu rất ngoan đạo trong giáo hội. 

 Nhưng đối thoại là gì? Ngay từ xa xưa, đối thoại đã được sử 
dụng để truyền đạt một sứ điệp, một chân lý. Rất nhiều kinh sách của 
các tôn giáo là những cuộc đối thoại giữa Thượng Đế với các Thiên Sứ, 
Ngôn Sứ. Ngày nay đối thoại đã trở thành biểu hiện tích cực của mọi con 
người, mọi thành phần, mọi thời đại. 
Đối thoại là ngỏ lời, là nói với và nói cùng người  khác. Điều đó không 
có nghĩa là nói bằng bất cứ kiểu nào nhưng là nói trong tinh thần liên kết 
với tha nhân. Nói để thể hiện tình bằng hữu, để cảm thông, để hiểu biết 
và cùng nhau xây dựng tình liên đới.



88 - cöïu chuûng sinh lsqn cöïu chuûng sinh lsqn- 89

UT SINT UNUM 400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018 Ñaëc san 2018

30 naêm hoäi ccslsqn haûi ngoaïi UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 LO
V

E
 M

AY G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (P

hil 1,9)
Y

O
U

R
 L

O
V

E
 M

AY
 G

R
O

W
E

R
 M

O
R

E
 A

N
D

 M
O

R
E

! (
P

hi
l 1

,9
)

 Tuy nhiên, ngôn ngữ cũng có những giới hạn của nó, làm sao 
để hiểu được nhau mới là điều quan trọng. Sự thất bại trong đối thoại, 
chính là muốn nắn đúc người khác theo quan niệm và khuôn khổ của 
mình. Ai càng phù hợp với khuôn khổ của mình thì càng tốt. Ai càng ít 
phù hợp thì càng xấu. Ai càng giống mình thì càng hay. Ai càng khác 
mình thì càng dở. Nhận thức chủ quan này đã dẫn ta từ sai lầm này đến 
sai lầm khác và là mầm mống của những kiêu căng, thống trị, độc tài.
Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện chiếc giường Procuste: ai nằm 
vừa vặn với chiếc giường thì Procuste thả cho đi. Ai dài hơn anh ta chặt 
bớt. Ai ngắn quá anh ta kéo ra cho bằng chiếc giường. Đó là một tai họa 
vẫn thường xảy ra trong lịch sử nhân loại khi người bắt người phải theo 
ý mình. Không những trong lĩnh vực xã hội chính trị, giáo dục mà còn cả 
trong lĩnh vực tôn giáo. Trong các cộng đoàn Tu Trì!

 Như vậy, những ai có tinh thần cởi mở và cầu tiến đều ưa chuộng 
đối thoại. Đối thoại như nhịp cầu nối liền giữa những nỗi niềm, khúc 
mắc, ưu tư, nguyện vọng… là tiếng nói của trái tim gởi đến trái tim “Cor 
ad cor loquitur”. Chính từ đó, mọi hiểu lầm, nghi kỵchống báng, hận thù, 
chia rẻ… được tẩy xóa để làm nên một tương quan mới và chỉ lúc đó 
hòa bình, an vui mới xuất hiện trong tinh thần đối thoại. 

 Chính trong chiều hướng đó mà ngày 5-2-1986 Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolo II chia sẻ như sau với những vị lãnh đạo các tôn giáo 
ngoài Kito tại Madras Ấn Độ: “Qua đối thoại chúng ta để cho Thiên Chúa 
hiện diện giữa chúng ta, vì chúng ta mở lòng ra đối thoại với nhau thế 
nào thì chúng ta cũng mở lòng ra với Thiên Chúa như vậy”. 
 
 

Mùa phục sinh 2017

“Qua đối thoại chúng ta để cho Thiên Chúa hiện diện giữa 
chúng ta, vì chúng ta mở lòng ra đối thoại với nhau thế nào thì 
chúng ta cũng mở lòng ra với Thiên Chúa như vậy”.

(ĐGH Gioan Phaolo II)

Houston
Sinh hoaït
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 Cái Duyên 
 ________________________

Phanxico Assisi Bùi Ngọc Phú

Thánh Giá Chúa đã tìm đến tôi trước rồi tôi mới tìm tới Thánh Giá 
Chúa sau, nhưng tôi  thấy mình cũng rất có duyên với Thánh Giá 
của Chúa, với hội Mến Thánh Giá Tại Thế.

 Vào năm 1967 khi đang học lớp Năm, tức lớp một bây giờ tại 
Trường Đồng Tiến Qui Nhơn do Soeur Phanxica phụ trách. Sr vừa hát hay 
lại vừa xinh đẹp. Sr luôn nhắc chúng tôi phải yêu mến Thánh Giá Chúa. 
Nhưng Sr cũng dữ lắm. Còn nhớ chỉ vì viết chữ xấu mà một lần tôi bị Sr 
cho trận đòn nhớ đời, tới giờ vẫn còn thẹo ! Nhưng cũng nhờ cái thẹo đó 
mà chữ viết tôi mới được đẹp (!) như hôm nay và lòng yêu mến Thánh Giá 
trong tôi mới được vững mạnh.
 Theo vận nước, từ 1975 gia đình tôi phải sống qua nhiều vùng, tôi 
cũngbuộc phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Từ bán cà rem tới làm thuê 
làmmướn, từ anh nông dân vác cuốc tới chàng công nhân áo quần đầy 
dầu mỡ. Nhưng có một điều mà tôi luôn cám ơn cha mẹ tôi đó là ông bà 
luôn chọnnhững nơi ở gần nhà Thờ. Tôi thích ngắm cây Thánh Giá trên 
nóc nhà thờ lắm.
 Vì làm đủ loại nghề, gặp đủ hạng người và thường xuyên thay đổi 
môi trường sống nên tôi như mất phương hướng, đời sống đức tin trở nên 
nguội lạnh.
 Tháng 02/1985 khi đang làm công nhân và vẫn còn độc thân, một 
lần tôi vềthăm Hộ Diêm nơi có nhà Thủy, vợ của tôi đang sống. Tại đây 
tình cờ tôi gặp lại Sr Phanxica đang được Sr Cúc Hoa đưa về để chữa mắt. 
Gặp lại cô giáo cũ tôi rất mừng vì … đã có thêm lý do để thăm Hộ Diệm. 
Cùng nhau ônlại chuyện xưa Đồng Tiến, hai Sr động viên nhắc nhở tôi phải 
sống xứng làcon cái Chúa. Lòng yêu mến Thánh Giá lại hồi sinh giúp tôi 
định hướng lại cuộc đời một KiTô hữu. 
 Rồi tôi lập gia đình. Tới năm 1997 chuyển về sống tại giáo xứ Tuy 

        VUI CƯỜI

Khích lệ tinh thần 

Một anh chàng thấy bạn của mình hay lôi ảnh của vợ ra ngắm liền hỏi: 
“Sao cậu hay lấy ảnh vợ trong ví ra nhìn hoài vậy? Có gì lạ không?” 
- Khi mình gặp những phiền phúc trong cuộc đời, mình lấy ảnh cô ấy ra 
nhìn là mình hết lo lắng ngay.
- Vậy sao? Hình ảnh vợ đã khích lệ cho tinh thần cậu phải không? 
- Đúng vậy, khi nhìn ảnh của cô ấy, mình tự an ủi là con vợ như vậy mà 
mình còn chịu được thì không có phiền phức trên thế gian này mà to lớn 
hơn thế nữa. ,,

Lên thiên đàng sớm 

Thầy bói phán cho một ông đi xem: “Đường hậu vận của ông rất tốt. Nếu 
ông chết trước thì ông sẽ được lên thiên đàng”.
Ông kia bèn hỏi: 
- Thế nếu vợ tôi chết trước? 
- Càng tốt, thì ông đã có thiên đàng ngay từ giờ phút đó.

Rút kinh nghiệm 

Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn.
Một hôm, trong lúc cãi cọ với người chồng mới, hai người mắng nhau 
không tiếc lời: 
- Cô chẳng phải là người đứng đắn. Nếu đứng đắn, cô đâu đã chẳng lấy 
tôi ngay sau khi anh ta vừa mất - Anh chồng đỏ mặt tía tai đay nghiến. 
Cô vợ gật gù: 
-  Được, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!

Thực đơn giống voi 

Vợ nghe được bí quyết giảm béo về hí hửng khoe ngay với chồng.
- Anh ạ, từ hôm nay em chỉ ăn rau và chuối thôi. 
Chồng nghe thấy thế liền lầm bầm:  
- Voi nó cũng chỉ ăn mỗi thế thôi đấy! 

NNT
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Hòa và sinh hoạt như một giáo dân bình thường. Tháng 03 năm 2016 anh 
Nhu vào Tuy hòa và gọi điện báo : “ Phú ! Em tham gia Hội Mến Thánh Giá 
Tại Thế nghe” Tôi nói với anh là tôi chẳng biết gì về MTG TT cả. Anh nói “ 
Em chỉ cần có lòng yêu mến Thánh Giá thôi, còn mọi việc Chúa sẽ lo liệu 
…”  và thế là tôi gia nhập Hội.

 Ngày 08/01/2017 tôi được bước vào giai đoạn Chuyên biệt để tìm  
hiểu kỹ hơn về Thập Giá và được sống trong linh đạo MTG.
 Từ những cái duyên đã qua như duyên Đồng Tiến, duyên Hộ Diêm 
và bây  giờ là duyên Tuy Hòa, tôi mới “ngộ” ra là mình rất có duyên với Thập 
giá nên có bổn phận phải đáp trả. Mà đã nói về chuyện duyên phận số kiếp 
thìnếu ai gặp duyên mà không đáp hay đáp bậy bạ thì Duyên kia sẽ biến 
thànhNghiệp nọ và Nghiệp nọ sẽ hóa ra Nghiệp Báo kia… Mà tôi thì vốn 
xưa nayvẫn sợ nghiệp báo lắm. Thôi thì phải rán mà chu toàn bổn phận đối 
với Thập Giá Chúa vậy.
 Mong sao từ đây tôi sẽ được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển 
của hội MTG TT trên cánh đồng Truyền Giáo của Giáo Phận Qui Nhơn
 

Phanxico Assisi Bùi Ngọc Phú

Houston
Leã Thaùnh Giuse 19/3

     BÁCH CHU NIÊN LÀNG SÔNG

Mừng kỷ niệm “BÁCH CHU NIÊN” thành lập Chủng viện Làng Sông
______________________________________________________
Lm. Nguyen Truong Thang

Những tiếng “kỷ niệm Đệ tứ Bách Chu Niên thành lập Chủng Viện” đã 
gây một niềm hân hoan trong tâm hồn các Chủng sinh . Trong tháng 
11 năm 1963 giáo đô Roma đã mừng kỷ niệm này vô cùng trọng thể 

. Rồi cuối tháng 12 Chủng viện Sài gòn đã mở Đại hội để kỷ niệm  dịp hiếm 
có ấy . Và người ta cũng chờ đến phiên Qui nhơn vì đặc biệt cũng đúng 100 
năm thành lập Chủng Viện Làng Sông .
 Từ đầu tháng 12 năm 1963, các chủng sinh đã bắt đầu chuận bị. 
Nhất là sáng 13, từ Cha giám đốc đến các Chủng sinh , tất cả đều bận rộn. 
Quang cảnh nhà trường từ ngoài nhìn vào, người ta đã thấy trước chủng 
viện, hai hàng cờ  phất phới tung bay, bốn bức tranh tuy là “cây nhà lá vườn” 
nhưng cũng khá đẹp đã được dựng lên trước cổng. Theo dự đoán, các Cha 
ba địa phận Kontum, Nha Trang, Đà Nẵng sẽ đến dự lễ …
 
Đức Cha và các Cha đến:
 Ngày 14 từ 7 giờ sáng, quí khách đã bắt đầu tới. 8 giờ 40 thì hai Đức 
Cha Qui Nhơn ,Đà Nẵng đến cùng với các Cha Chính Qui Nhơn, Kontum và 
nhiều Cha khác . Các Ngài xuống xe vui vẻ đi vào giữa tiếng hoan hô vang 
dậy và trong rừng cơ phất phới tung bay .
 
Thánh Lễ
 9 giờ 10 . Chủng sinh rước hai Đức Cha vào Nhà thờ và Đức Cha 
Phêrô Đà Nẵng đã cử hành Thánh lễ đại trào . Nhà nguyện nhỏ, đông quan 
khách ( 80 cha, nhiều cựu chủng sinh, nhiều nữ tu , thầy giảng, giáo hữu…) 
nên các chủng sinh lên tầng đờn hát lễ . Phần Kyrie, Gloria, Sanctus và 
Agnus hát đơn ca cả nhà thờ  cùng hát. Bài giảng Thánh lễ của Đức Cha Qui 
nhơn đã làm cho cử tọa chú y . Với trí nhớ hiếm có, với giọng nói khi ào ào 
sang sảng như chuông đồng , khi êm đềm nhẹ nhàng lướt qua như cơn gió 
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gợn , Đức Cha đã trình bày hai điểm chính : Sắc lệnh công đồng Tridentino 
thiết lập các Chủng viện và lịch trình tiến triển của Chủng viện Làng Sông . 
Ngài đã tả lại quang cảnh tưng bừng , náo nhiệt ở Giáo đô trong mấy ngày 
mừng “Đệ tứ Bách Chu Niên “ Ngài đã dành một phần khá dài để kể tỉ mỉ 
những nỗi gian chuân , khổ cực cũng như những ngày vui sống của Chủng 
viện Địa phận nhà . Đức Cha nói :
 a/ Sự đóng góp hữu hiệu của Chủng viện Làng Sông vào cánh đồng 
truyền giáo của bốn địa phận   và  đã sản xuất một lớp người , gần ba ngàn 
vị đầy nhiệt tâm thiện chí trong công cuộc xây Gíáo Hội và  Tổ quốc .
 b/ Ngài đề cập đến sắc lệnh công đồng TRIDENTINÔ về Chủng 
viện nhằm đào tạo các Linh Mục theo ba mục tiêu chính: đạo đức , học vấn 
và sức khỏe. Trong ba điều kiện ấy, , các Chủng sinh cũng như các Linh 
mục phải nổi bật về đạo đức , vì Linh mục là “muối đất, đèn trời”
 c/ Khi bàn đến địa vị quan trọng của Linh mục , Đức Cha nhấn 
mạnh, bao lâu xã hội còn muốn văn minh, còn muốn tiến bộ, còn muốn sống 
trong thuần phong mỹ tục, còn muốn tồn tại, bấy lâu vẫn còn Linh mục.
d/ Sau cùng, Đức Cha mong ước tình thân hữu và mối dây liên lạc giữa 
bốn địa phận , mặc cho “sông cạn , đá mòn”, vẫn luôn luôn thắm thiết và 
bền chặt. Để kết luận, Đức Cha mượn lời của Đức Giáo Hoàng Đương Kim 
khuyên nhủ các Chủng sinh và Linh mục :Chủng viện là hy vọng của Giáo 
hội, là linh hồn và quả tim của  địa phận, Chủng viện hun đúc những người 
mở mang nước Chúa”
 
Mừng Hai Đức Cha và các Cha
 Sau lễ là buổi chúc mừng Hai Đức Cha, các Cha và quí khách tai 
nhà chơi đã trở thành phòng khánh tiết. Sau bản hợp ca JUBILEMUS ba 
giọng, Cha Giám đốc đọc diễn từ . Sau lời cám ơn,Ngài kể sơ qua lai lịch, 
những “năm chìm, bày nổi” của chủng viện. Tuy gặp bao nghịch cảnh nhưng 
vẫn tồn tại là nhờ sự nâng đỡ hiện hữu của Tòa Thánh, của các Đấng Giám 
Mục, nhờ nhiệt tâm xây dựng kiến thiết của các Cha Giám đốc,nhờ sự tận 
tụy của các Cha giáo sư, Chung viện lớn lên, trưởng thành phần nào cũng 
nhờ sự đóng góp của các hội, đặcbiệt là Hội Thánh Thừa sai Paris, hội Ông 
Phêrô và Phao lồ Châu . Sau cùng , Ngài trình bày đường lối giáo dục tại 
Chủng viện:
– Nối dõi chí hướng tiền nhân.

Hoàn thành công cuộc của các Ngài.
 Sau khi dứt lời, Cha Giám đốc kính tặng hai Đức Cha và quí khách 
một số nội san do Chủng viện biên tập để kỷ niệm ngày Bách chu niên 
thành lập Tiểu Chủng Viện Làng Sông .
 Trước khi đại diện chủng sinh bày tỏ niềm vui trong ngày “trọng đại” 
này,cả chủng viện cùng hòa ca bài “Mừng ngày Bách chu niên Chủng viện 
Làng Sông”một sáng tác mới của Cha nhạc trưởng. Trong bài, Chủng sinh 
đại diện cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng, những đức tính cần có của 
chủng sinh trong thời đại này .Chủng sinh cũng không quên ghi ơn các bậc 
tiền nhân, cảm ơn tất cả các quan khách, và trước khi dứt lời,hứa sẽ cố 
gắng nhiều để xứng đáng với lòng tin tưởng của các Đấng Bề Trên .
Tiếp đó Cha Niên trưởng JOSEPH TÝ – bằng giọng đơn sơ, chân thành 
kể chuyện” đời xưa” cho con cháu nghe. Tuy già cả, nhưng thỉnh thoảng 
Cha xen vào những câu hỏi khôi hài, làm cử tọa cười ồ. Tiếp lời Cha niên 
trưởng, Đức Cha Qui Nhơn đề cao đức đơn sơ thanh bần mà Linh mục cần 
phải có. Ngài cũng khuyên phải thích nghi hoàn cảnh xã hội trong mọi thời 
đại và tinh thần phục vụ. Sau cùng , Ngài xin nhường lời lại cho Đức Cha Đà 
nẵng bị “ép uống” và mặc dầu không chuẩn bị trước, Đức Cha vẫn làm cho 
đoàn con say mê theo dõi câu chuyện Ngài kể. Ngài kể những nỗi khó khăn 
vất vả  và đau khổ của Cha Đắc  Lộ, Đức Ch Lamert de la Motte, Đức Cha 
Bá Đa Lộc, phải chịu để thành lập và duy trì chủng viện. Trước khi dứt lời, 
Đức Cha không quên xin các Cha giúp lời cầu nguyện cho Đà nẵng, “đứa 
con út” của Qui Nhơn mau có chủng viện  !
 Một bài hát theo điệu Thanh Nghệ -Tỉnh đã kết thúc buổi chào 
mừng. Sau đó, một bữa cơm gia đình đã được tổ chức.
 
Trình diễn văn nghệ
 Từ 3g30 đến 6 giờ chương trình văn nghệ gồm những bản hợp 
ca,vũ khúc và bi hài kịch. Về múa, đặc biệt có vũ khúc “đàn chim nhỏ”. Vũ 
khúc “lính thú” đã đưa khán giả vào một “xen” hài hước ý vị. Trong khi trình 
diễn vở :”Lá thư gửi Mẹ” người ta thấy có nhiều người không ngăn nổi đôi 
hàng giọt lệ… Đó cũng là một sự khích lệ , một phần thưởng lớn lao cho 
những ngày tập luyện vất vả. Buổi văn nghệ được thành công mỹ mãn đã 
kết thúc ngày Đại kỷ niệm   

 Rev truongthang
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            CHUYỆN ĐÊM NẦY
         CHỢT NHỚ ĐÊM XƯA !

        
 (Chút cảm nhận về đêm văn nghệ 

         mừng Thánh Giuse 19/3/2017 tại chủng viện Qui Nhơn)

Mới đó mà đã 42 năm !
Chuyện gì mà lâu dữ vậy ? Thì chuyện của đêm nay, chuyện đêm 
văn nghệ mừng lễ Thánh Giuse, Bổn mạng của của chủng viện 

Qui Nhơn !

 Sở dĩ lâu tới 42 năm, vì đêm văn nghệ 19/3/2017 này đã làm cho 
ký ức “đổ bộ” về vùng trời kỷ niệm của 42 năm về trước, những ngày giữa 
tháng 3 xôn xao, náo loạn, khi chiến dịch “cưởng chiếm miền Nam” đã khởi 
sự nơi vùng Tây nguyên đất đỏ Ban Mê Thuột.
 Theo truyền thống hằng năm, mỗi độ Bổn Mạng Thánh Giuse trở về, 
chủng viện Qui Nhơn ai nấy đều tất bật, từ các chú nhỏ lớp đệ thất, đệ lục 
(lớp 6, lớp 7 ngày nay) cho đến các anh lớp lớn đệ nhị, đệ nhất (lớp 11,12 
ngày nay). Kẻ thì lo hoàn chỉnh những trang cuối cùng của cuốn kỷ yếu 
(hoặc những tờ bích báo), người thì tìm mọi thời gian rãnh rỗi để tập hát, tập 
vũ, tập kịch…Bầu khí chủng viện nôn nao sôi động hẳn lên cùng với những 
căng thẳng trí óc của thời điểm chuẩn bị bài vở ôn tập thi tổng kết cuối năm 
! Đó là không kể những cái “trề môi” nhức nhối hay những “ánh mắt mang 
hình viên đạn” của những vị giáo sư khó tính, chỉ muốn chỉ tiêu là điểm học 
hành cho cao, còn văn nghệ văn gừng thì “đi chơi chỗ khác” !
 Và đêm văn nghệ mừng Thánh Giuse Bổn mạng chủng viện của 
niên khóa 74-75 vẫn được tiến hành, trong bầu khí nơm nớp lo sợ bị “ăn 
lựu đạn”, bởi vì những tin quá xấu từ Ban Mê dội xuống…

 Nhưng các chú chủng viện cũng thật cắc cớ. Đang trong cái thời 
buổi “dầu sôi lửa bỏng” như thế, mà trên sân khấu cứ điềm nhiên hát, vũ, 
hài…như chẳng có chuyện gì xảy ra. Riêng có lớp đệ lục (lớp 7 ngày nay) 

chơi luôn màn vũ “Nỗi buồn Châu Pha”, mà giai điệu bài hát qua giọng ca 
ăn khách Thái Châu cùng với sắc màu thôn nữ Tây nguyên rực rỡ, đã mang 
tới cảm giác chiến tranh chỉ là chuyện huyền thoại đầy nên thơ lãng mạn, 
như chuyện tình của nàng Châu Pha huyền hoặc nào đó…!
 Nhưng đó lại là đêm văn nghệ cuối cùng của một thời Tiểu chủng 
Qui Nhơn nơi đất mẹ “Miền Nam vang bóng”. Bởi vì sau đêm văn nghệ 
mừng Thánh Giuse của tháng 3/75, Tiểu chủng viện Qui Nhơn bế giảng 
sớm liền sau đó, để rồi trôi theo vận nước, cho đến hôm nay sau 42 năm, 
cái vóc dáng hình hài “nguyên mẫu” của Tiểu chủng viện ngày xưa chẳng 
biết bao giờ mới trở lại !
 Mà đang trở lại đấy thôi ! Cho dù không “mang hình hài nguyên 
mẫu”, nhưng bên trong cơ sở đồ sộ chủng viện mà năm nay đã tròn 49 năm 
(1968-2017), bóng dáng các chú vẫn hiện diện, tiếng ca kinh vẫn vang vọng 
sáng trưa chiều tối…và nhất là, dịp bổn mạng 19/3 kính Thánh Cả Giuse, 
vẫn diễn ra đêm văn nghệ  sinh động hào hứng ; mà không hào hứng sao 
được, khi đây là đêm văn nghệ không riêng của “các chú” mà còn có sự góp 
mặt của “các thím” bên các hội dòng : Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Phaolô Đà 
Nẵng và Nữ Tỳ Chúa Giêsu tình thương !
 Năm nay, chủ đề của đêm văn nghệ cũng chính là chủ đề của “năm 
bản lề” giáo phận chuẩn bị bước vào Năm Thánh mừng kỷ niệm 400 năm 
đón nhận Tin Mừng : YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ.
 Cùng với điệu vũ tươi vui mang âm hưởng lên đường, dấn thân cho 
ơn gọi, đến kịch vui lẫn vũ hài xoay quanh “mầu nhiệm Giuse” nhưng được 
chuyển tải bằng những diễn xuất và lời thoại hồn nhiên, dí dỏm, đã tạo cho 
đêm văn nghệ bầu khí nhẹ nhàng, thân tình, dễ thương…
 Sau hết, để khép lại chương trình, từ ý tưởng cuộc “cách mạng của 
sự dịu dàng” trong tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” của ĐTC Phanxicô, Đức 
Cha Matthêô kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, đặc biệt 
các chủng sinh-tu sĩ, hãy cùng nhau dấn thân năng động, hết mình để lên 
đường “yêu thương-phục vụ” theo con đường vâng phục, khiêm tốn của 
Thánh Cả Giuse.

 Chuyện đêm nầy chợt nhớ đêm xưa chỉ có vậy mà thôi !

Sơn Ca Linh
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 -Luyện nói cho tôi biết cậu là bạn của nó nên tôi biết nhà nầy.
Tôi vội nói:
 -Luyện kỳ trước về phép có ghé đây chơi với tụi cháu, nó hứa là 
Noel nó sẽ lên Sài gòn thăm cháu và chơi Noel nhưng không thấy nó lên, 
cháu nghĩ chắc nó bận.
 Người đàn ông nhìn tôi thật kỹ rồi thong thả nói:
-Nó không về nữa cậu à, tôi là Ba của nó, tôi đến đây để cảm ơn cậu đã tiếp 
đón nó trong những ngày nghỉ phép của nó.
Hai giọt nước mắt rơi từ đôi mắt buồn sâu thẳm của người cha làm tôi se 
thắt.
 -Nó chết như thế nào hả bác ? Tôi hỏi.
 -Nó trực đêm trên chòi canh và bị bắn sẽ.
 Tôi chỉ biết im lặng và nhìn đôi vai rung rung của Bác để hiểu rằng 
Bác đương đau khổ vì tôi đã làm cho Bác nhớ lại người con của mình. Sau 
một lúc, Bác đứng lên và một lần nữa cảm ơn tôi rồi Bác đi. Tôi nhìn theo 
dáng đi thẫn thờ của Bác và nghĩ về thằng bạn xấu số của mình. Tôi thầm 
nghĩ: Lá vàng khóc lá xanh rơi. Mầy đi sớm quá Luyện ơi..và mắt tôi cũng 
cay cay, không biết do khói xe hay do lòng mình quá xúc động trước tin bạn 
mất và cảnh tượng người cha khóc con trong hoàn cảnh tang thương của 
đất nước.

Kỳ: (Vũ Thế)
 Sau năm 1980, tôi bỏ dạy và về gia đình sinh sống. Hội chợ tết Lăng 
Ông được mở, tôi và 3 thằng bạn “thất nghiệp” ( 3 thằng tu xuất và 1 thằng 
lính Thủy Quân Lục Chiến) thuê một gian hang để bán sinh tố. Gian hang 
chúng tôi lúc nào cũng nhộn nhịp và thật vui vì có 4 thằng “ đẹp trai”, độc 
than, khéo ăn, khéo nói và 4 cô chúng tôi thuê rất là xinh và duyên dáng. 
Trong cảnh nhộn nhịp đó, tôi gặp Kỳ.
 -Mầy làm gì ở đây ? Tôi hỏi.
 -Tao mới ở Đà nẵng vào, chán quá đi chơi cho “thong thả”. Kỳ trả 
lời.
Sau đó chúng tôi vui chơi trong không khí trước tết. Bao nhiêu chuyện về 
TCVLSQN ngày xưa cứ thế mà được lôi ra kể lại rồi 2 đứa ngã lăn ra cười.
 Tôi hỏi: Mầy có biệt danh gì mầy biết không ?
 -Thế Kỳ nói “ vũ điệu khiêu dâm”. Thầy giám thị đặt cho.
 Thời chúng tôi ờ Làng Sông, chắc khoảng năm 1963-1964 gì đó, 

                                                                        Bất Lực.
Nguyễn Sương

Nghe tựa đề chắc quí anh chị nghĩ, cái thằng, viết chi ba cái chuyện 
chẳng nên viết trong tờ Nội San ! Dạ không phải đâu, đây là những 
mẫu chuyện về sự mất mát mà mình không thể nào nghĩ tới và 

cũng không có cách nào ngăn cản nỗi, cho dầu quí anh chị hay tôi có tài 
năng, giàu có quyền lực đến đâu đi nữa…

Luyện: (Nguyễn Văn)
Trong tình cờ tôi và Võ Ngọc Anh găp lại Luyện ở Sài gòn, thiệt là mừng 
vì từ khi “ bị đuổi về” mỗi đứa lo về quê để tiếp tục cuộc sống đời thường. 
Đến bây giờ tôi và Anh đương học Đại Học Văn Khoa Sài gòn thì gặp lại 
Luyện. Luyện đi lính và đóng ở miền Nam, gần Sài gòn. Ba thằng đi hết 
chỗ nầy đến chỗ kia để vui chơi suốt thời gian Luyện nghỉ phép. Sau đó, 
Luyện về lại đơn vị và trước khi lên xe, Luyện hứa Noel sẽ về Sài gòn để 3 
thằng tiếp tục cuộc vui..
 Noel qua, không thấy Luyện lên Sài gòn, tôi và Anh nghĩ, chắc 
Luyện bận công tác nên không về được. Rồi 2 đứa tôi cũng lo bận việc 
học và kế sinh nhai nên cũng quên đi chuyện Luyện không về ngày Noel. 
Khoảng 1 tháng sau, trong lúc tôi đương ngồi học bài trên lầu, thì Má tôi gọi 
có người muốn gặp, tôi chạy xuống và thấy một người đàn ông trung niên 
mà tôi chưa hề quen. Tôi mời ông ta ngồi và mời nước xong, tôi hỏi:
 -Xin lỗi Bác là ai, Bác tìm cháu có việc gì không ?
 Im lặng một lát, ông ta nói:
 -Cậu là bạn của Luyện ?
 -Dạ, cháu là bạn của Luyện, có việc gì không bác ?
Im lặng một hồi, Ông ta hỏi lại:
 -Cậu là bạn của Luyện ?
 -Dạ, cháu là bạn của Luyện, tụi cháu học chung với nhau từ Tiểu 
Chủng Viện Làng Sông Qui Nhơn. Mà sao Bác biết cháu ở đây ? 
Tôi hơi lo vì không biết chuyện gì đây ? Im lặng hồi lâu, ông ta thong thả 
nói:
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có một trận lụt thật lớn, nước vào đến sân Nhà Thờ, chúng tôi phải dồn vào 
dãy nhà bên chú lớn để ngủ. Trước giờ ngủ, chúng tôi thay nhau quậy vì 
lâu lâu mới có dịp ngủ chung đông như vậy. Đứa thì giả chó sủa, đứa thì bỏ 
tay vào nách làm giả “ đánh rấm”, riêng Vũ Thế Kỳ thì vừa đi vừa lắc mông 
trước sau vừa nhún nhẩy, cha Sáng ( lúc đó là thầy giám thị) kêu Kỳ lại và 
cấm Kỳ đi theo “ vũ điệu khiêu dâm”, nếu không nghe lời sẽ bị điểm hạnh 
kiểm xấu.
 Cứ thế mà bao nhiêu câu chuyện “ngày xưa” vụt sống lại. Trước 
ngày đưa Kỳ về lại Đà nẵng, tối đó 2 đứa đi uống cà phê. Kỳ ít nói hơn và 
có vẻ buồn buồn. Tôi hỏi tại sao buồn, thì Kỳ chỉ nói về lại nhà cũng chẳng 
biết làm gì. Thời đó là thời chết đói cả nước mà làm sao vui được. Sáng 
hôm sau, tôi đưa Kỳ ra bến xe, hai đứa ôm nhau chia tay. Xe lăn bánh, tung 
bụi mù bao phủ cả chiếc xe và Kỳ, tôi cố gắng nhìn  nhưng cũng chỉ thấy bụi 
và bụi bao quanh. Tôi mất Kỳ từ đó, vì vài tháng sau, tôi nghe tin Kỳ đã về 
với Chúa, nơi không còn đói và khổ đau…

Huỳnh( Kim Ri.)
 Ri học Cao Học Hành Chánh, Tôi học ĐHSP, cả 2 đều sinh họat 
trong nhóm CCSLSQN tại Sài gòn. Ri thuê căn nhà gần phi trường Tân 
Sơn Nhất, ở chung với anh Đáng, Anh Chương, Anh Quang và Phan Quang 
Phước.
 Sau ngày mất nước, tôi tình cờ gặp lại Ri tại Bàu Cá. Ri và gia đình 
di tản từ Đà nẳng vào, còn tôi có người anh họ cũng di tản từ Đà nẵng vào 
nên 2 bên gặp nhau. Hai đứa gặp lại nhau thiệt là mừng, vì những lần tôi ra 
Đà nẵng đều đi chơi với Ri khắp nơi. Rồi lúc Ri học ở Sài gòn, chúng tôi lại 
có dịp gần gũi nên rất thân, mặc dầu Ri lớn hơn tôi 1 năm học.
 Ri học xong nhận việc ở Quảng Trị, tôi thì ở Bình Tuy. Mất nước, 
ai nấy chạy tán loạn như đàn ong vỡ tổ. Tình cờ hai đứa gặp nhau tại Bàu 
Cá cũng chẳng biết làm gì. Sau vài chầu cà phê và quan sát, tôi và Ri quyết 
định vào rừng cưa củi để bán, vì lúc đó củi bán rất được giá. Hai thằng bỏ 
tiền hùn mua một cây cưa Cullock, mua xong không thằng nào biết xử dụng 
và cũng chưa vào rừng lần nào. Thế là tìm thuê thợ cưa. Hàng ngày tôi và 
Ri theo anh chàng thợ cưa vào rừng để cưa cây và sắp từng đống để thuê 
xe bò kéo ra đường bán. Chúng tôi chưa bán được thước củi nào thì chính 
quyền xã Bàu Cá ra lệnh không cho dân chúng vào rừng vì chúng nó sợ 

“kháng chiến”. Thế là chúng tôi phải bán cây cưa và chia tay nhau để tìm 
cách khác mà sống. Tôi về lại đơn vị cũ trình diện theo lịnh chế độ Quân 
Quản và được đi dạy lại theo chính sách “ lưu dụng”. Sau 5 năm, tôi bỏ dạy 
để trở thành “ mất dạy và bất lương”. Suốt thời gian nầy, tôi có hỏi thăm và 
biết Ri ra ngoài Quảng trị làm đường rầy xe lửa. Thời gian nầy cuộc sống 
của ai cũng đói và khổ nên không có tiền mà thăm nhau. Tiền không có, mà 
phương tiện đi lại thì khó khăn, làm sao có hy vọng gặp nhau.
 Trước  khi quyết định vượt biên, tôi ra thăm Ông Cậu ở Mằng Lăng. 
Ông Cậu vì quá thương mến nên muốn theo tôi vào Nha Trang. Hai cậu 
cháu tối đó ở nhà Cha Sở tại Nhà Thờ Đá để sáng hôm sau xuống ga xe lửa 
cho tiện. Mua vé xong, sau khi chia tay với người cậu, tôi quay lại và gặp Ri 
đương đứng lù lù trước mặt tôi. Hai thằng mừng quà ôm nhau thật lâu. Hai 
đứa tìm chổ có cà phê để ngồi tâm sự.  Tôi hỏi:
 -Ri đi đâu đây ?
 -Tao về Đà nẵng lấy vợ.
 -Chà, sướng quá, chúc mừng Ri. Tao ra thăm ông cậu để chuẩn bị 
lo vượt biên.
 Tới giờ tàu chạy, tôi nhảy lên tàu đi vào Sài gòn, còn Ri lên tàu để đi 
ra Đà nẵng. Đó cũng là ly cà phê sữa cuối cùng tôi uống với Ri vì vài ngày 
sau tôi nghe tin Ri chết trôi ngoài Nam Ô hay ở đâu đó..Giả biệt người bạn 
thông minh, tài hoa và trên môi không bao giờ vắng nụ cười thân thiện. Vĩnh 
biệt Ri, người tôi thương mến…

Pháp (Nguyễn Văn)
 Tôi biết anh Pháp từ khi anh lấy vợ là chị Thanh ở Thị Nghè. Biết 
nhưng chưa thân. Mãi đến khi qua Mỹ, cùng gặp nhau và cùng đi sinh hoạt 
Hội CCSLSQN thì chúng tôi mới thực sự quen nhau và thân nhau. Anh gốc 
lính Hải quân nhưng tính tình xuề xòa và rất dễ dàng để làm quen. Đối với 
anh không có chuyện gì là quan trọng cả. Tôi thích đọc những bài viết của 
anh trong tờ Nội san của Hội. Mỗi lần nhận tờ Nội San là tôi tìm bài của anh 
đọc trước. Nội dung chỉ là chuyện đời thường, nhưng cách viết văn của anh  
thật hấp dẫn, dễ dãi chen lẫn chất hài làm người đọc cảm thấy hứng thú.
 Tôi gặp anh tại Sài gòn ngoài dự kiến. không hẹn hò, không có 
chương trình báo trước, thế mà tôi và anh gặp nhau. 
Anh hỏi có chương trình gì cho anh ké với vì anh cảm thấy chán Sài gòn rồi. 
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Tôi rất vui khi nghe anh muốn đi chơi chung vì tôi quí anh.
 Hôm sau, tôi, anh và vài người cháu cũng từ Mỹ về đi chơi Cái Bè. 
Lênh đênh trên sông để xem chợ trái cây, cuộc sống trên sông của những 
người dân Nam Bộ. Sau đó chúng tôi lên một hòn đảo để nghỉ ngơi và ăn 
trưa. Các cô ở đây đều được tuyển để tiếp đón khách du lịch nên cô nào 
cũng xinh đẹp. Tất cả đều mặc áo bà ba khác màu nhau  và quần đen nên 
trông rất xinh và đặc thù gái miền Nam. Khu du lịch nầy, họ có một hồ lớn 
nuôi đầy cá rô phi thật to. Du khách muốn ăn thì câu lên và họ làm tại chỗ 
cho mình, ai câu không được thì nhờ các cô câu dùm. Anh Pháp thì thích 
nhờ các cô câu dùm để anh có dịp gần kề cho vui ngày đoạn tháng.
 Tuần sau anh về Mỹ, tuần sau nữa tôi cũng về lại Mỹ. Tôi gọi điện 
thoại thăm anh và anh nói cảm ơn chuyến đi chơi thật vui. Anh kể là anh bị 
tuyến tiền liệt nhưng thằng con rễ bác sĩ trị cho anh xong rồi. Bây giờ trên 
đầu anh có cái bứu nhỏ, tuần tới anh sẽ vào bệnh viện, họ sẽ lấy một chút 
để thử xem bứu gì. Anh nghĩ chẳng có gì quan trọng đâu vì đâu có đau nhức 
gì. Cuối cùng anh nói: Cầu nguyện cho anh. Tôi hứa sẽ cầu cho anh, nhưng 
tôi nghĩ đâu có gì quan trọng , chỉ là cái bứu nhỏ thôi, hơn nữa chỉ lấy một 
chút để thử thôi chứ có mổ xẻ gì đâu !
 10 ngày sau, tôi gọi cho anh thì chị Thanh , vợ anh trả lời và báo tin 
là anh đã về Chầu Chúa. Tôi lặng người hồi lâu mới hỏi chị lý do. Chị nói cái 
đầu (sọ) của ảnh đã bị các rễ bao quanh chằng chịt nên khi cắt một chút, 
máu trào ra và không cầm lại được… Tôi biết anh sẽ về hưởng Dung Nhan 
Chúa  trong thời gian gần đây thôi vì vợ chồng anh tham dự Thánh Lễ Mỗi 
ngày.
Vĩnh biệt anh, một người đàn anh thật dễ thương…

 
Đào.
 Tôi biết anh Đào qua anh Phong và anh Giả vì anh Đào lớp lớn. 
Chúng tôi gặp nhau  trong thời gian đói rách của đất nước. Anh có vốn nên 
mua được một con cá trê phi cái đem về ép cho ra cá con. Thời đó tôi và 
anh Phong có ghé lấy cá của anh đem về nuôi rồi đem đi bán để kiếm lời 
sống qua ngày. Phong trào cá trê phi giống như thời chim cút trước năm 
1975. “ nhà nhà đều nuôi, người người đều nuôi” và cả nước đều nói về cá 

trê phi. Vì là phong trào nên cũng bị xẹp xuống rất lẹ. Tuy không còn làm 
ăn với nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Anh là một con 
người lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn, rất khiêm nhường. Mỗi lần có 
anh em tới thăm là anh bảo con ra nói với các chú chờ một chút. Sau đó anh 
ra gặp chúng tôi với áo quần chỉnh tề, áo bỏ trong quần như chuẩn bị tiếp 
vị khách quan trọng. Mười lần như chục, anh lúc nào cũng giữ vẻ “ nghiêm 
chỉnh” để tiếp chúng tôi. Bề ngoài đạo mạo nghiêm trang nhưng nội tâm anh 
là một lò tiếu lâm và lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi.
 Sau khi đi Mỹ, mỗi lần tôi về VN thăm Mẹ, tôi đều ghé thăm anh và 
nhắn anh ghé nhà tôi chơi để anh em chia sẻ nhau vài chung rượu và ôn lại 
chuyện ngày xưa. Thời gian nầy anh buôn bán đồ phụ tùng xe nên nghe nói 
anh rất khá. Găp lại anh vẫn thế. Ăn mặc chững chạc, điềm đạm, khiêm tốn 
nhưng vẫn có những hài hước trong câu nói. Lần cuối cùng tôi găp anh là 
trước khi về lại Mỹ 1 ngày, tôi có mời anh tới dùng cơm tối  để ngày mai tôi 
lên đường. Đêm đó, tôi, anh và vài người bạn thật vui bên nhau. Anh không 
uống được nhiều vì anh nói bị gan phải kiêng. Sau đêm đó, tôi không còn 
gặp lại anh vì anh đã về với Chúa sau khi tôi về Mỹ 2 tuần và đó cũng là 
ly rượu cuối cùng tôi cụng ly với anh để tiễn anh về môt nơi mà không còn 
những hệ lụy phiền phức ràng buột anh.
 Qua những sự ra đi  của các người bạn, người anh, tôi mới nhận 
ra được một điều, cho dù giàu sang, danh tiếng, quyền lực, địa vị cao đến 
đâu, cuối cùng con người vẫn bất lực trước cái chết. Chết là hết và cái chết 
không báo trước, không chờ đợi một ai. Từ đó tôi học được bài học cho bản 
thân mình trong cách ứng xử với những người bạn, người thân như 2 câu 
trong bài hát Người Yêu Tôi Bệnh của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang:
  “ ..Giờ còn có nhau, hãy cho nhau thật nhiều,
  Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu!”
 Quí Anh Chị nghĩ sao ?

 Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho những Linh Hồn các 
Cha Giáo và các Linh Hồn bạn bè, thân hữu của chúng con mau về hưởng 
Dung Nhan Chúa.

 Nguyễn Sương. Cali 11/2017
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LẬP ĐÔNG
------+0+------

Hàng cây già chiều nay buồn ủ rũ
Dáng nghiêng gầy như đưa tiễn mùa thu
Dăm chiếc lá đong đưa còn sót lại

Như ngại ngùng thương cảm chẳng buồn rơi!

Lá thương cành chẳng buồn rơi hay ngại
Sợ đông về lạnh giá chẳng chỗ nơi
Rơi bên đường thì sợ người dẫm đạp
Nát cả lòng lạnh giá lắm cành ơi!

Lá đi rồi thì cành cây cũng trụi
Chẳng ai người an ủi lúc đông rơi
Chuyện ngày mai thôi cũng đành gác lại
Hẹn xuân về hoa lá sẽ thắm tươi!

Cứ rơi đi... mai này mình gặp lại
Biệt ly nào chẳng có nước mắt rơi
Cứ rơi đi... để mai này con cháu
Hưởng phúc phần chiếc lá đã mục hoai!

Thâm Nguyễn
Oct. 31, 2016

Tu trai sang: Phung khac Thao, Le 
nguyen Vu, Nguyen Thinh, Lm. Vo 
ta De, Doan quang Uy, Nguyen van 
Phien. Hinh chup o backyard nha 
Uy(Toronto)

San Jose ñoùn 

cha Tröông Ñình Tu

         THÔNG BÁO ĐẠI HỘI 2018

Được sự đồng ý của cha Linh huớng Hội CCSLSQN

 BCH Hội  Hải ngoại và Quốc nội xin thông báo:

 DỰ THẢO CUỘC ĐẠI HỘI VỀ NGUỒN CCSLSQN NĂM 2018
Thời gian: Khai mạc  Tiếp đón từ lúc 13g00 ngày 24-07-2018  .  
                 Bế mạc sau bữa Liên hoan chiều ngày 26-07-2018.
Địa điểm:  Tại Chủng Viện Qui nhơn  số 116 Trần Hưng Đạo. Tp Qui 
nhơn.
Hành hương: và  về Tiểu Chủng Viện Làng sông & Nghĩa trang Làng 
sông.
Ý chung:     Xin đọc thư của cha Linh hướng Hội ccslsqn 
(Về bên Mẹ để cùng  kể cho nhau nghe tâm sự từ ngày cách xa) 
 
   (Xin dành riêng 1 giờ  để bầu Tân Hội Trưởng Hội quốc nội cho nhiệm 
kỳ mới 2018-2022).
Mọi chi tiết sẽ lên lịch trong ngày gần nhất.

Kính báo.
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                                                       Một góc của cuộc đời.

 
_______________________________
Joach.Sang usa

Sau 30 tháng 4. 1975, chiến cuộc chấm dứt nhưng tất cả chúng ta 
đều chung một số phận là công dân loại 2 trên chính đất nước của 
mình! Một số anh em có liên hệ với chính quyền cũ phải vào tù, 

một số  khác trong đó có tôi phải bằng mọi cách cứu sống mình và gia đình 
trong một xã hội mới đầy nhiễu nhương. Dù trong hoàn cảnh nào, những 
ccslsqn vẫn luôn bên nhau và tuyệt đối tin tưởng nhau. Tôi còn nhớ những 
ngày sống khó khăn , thực phẩm thiếu thốn phải ăn bo bo thế cơm, nhưng 
một số anh em ccslsqn  tại Nha trang vẫn thường xuyên gặp nhau và giúp 
nhau về tinh thần và vật chất. 
 Hầu hết anh em cụu chủng sinh sau 1975 đều chung số phận, tất 
cả đều phải  lao động chân tay để kiếm sống qua ngay. Tại Nha trang, tôi , 
Huỳnh trọng Linh  và Lê văn Tôn phải mưu sinh bằng nghề đạp xe xích lô. 
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày tôi chở hai bà bán cá từ chợ Đầm Nha trang, khi 
đến cầu Hà ra chiếc xích lô chổng đầu vì sức tôi không đủ để giữ hai bà mập 
ú trên chiếc xích lô. Không trả tiền, không thương hại mà họ còn mắng mỏ 
“đồ yếu xìu mà đạp xích lô”. Thật buồn cho thế thái nhân tình! Nhưng cũng 
nhờ chuyện này mà tôi quyết định đổi nghề. Sau khi bỏ lại hai bà tại cầu 
Hà ra, tôi đạp xích lô trực chỉ đến sở giáo dục Khánh hòa. Mạnh dạn bước 
vào văn phòng để xin đi dạy lại. Một cán bộ sở giáo dục hỏi tôi đủ điều rồi 
phán:”Trước 75 anh dạy ở Qui nhơn thì về Qui nhơn trình diện”. Không còn 
chút hy vọng, tôi bước ra khỏi phòng, có tiếng người sau lưng gọi, tôi quay 
lại, một nhân viên già nói nhỏ với tôi: “Cậu còn quá trẻ, tại sao không vào 
học Cao Đẳng Sư phạm, học cũng 19 kg gạo mà đi dạy cũng 19 kg gạo!“ 
Đúng là có ông bụt xuất hiện, tôi nghe lời ông và đạp xích lô đến trường 

CĐSP cách đó 1 dãy phố. “Maria Duce” đúng là Mẹ đã dẫn đường cho tôi, 
tôi không thể ngờ tất cả nội dung thông báo đều trùng khơp với tôi cách kỳ 
lạ: - Tuổi tối đa 32 – Tốt nghiệp phổ thông… Như vậy là tôi đủ tiêu chuẩn để 
làm đơn. Để xe xích lô bên lề đường, tôi tiến vào văn phòng xin đơn. Nhân 
viên phụ trách phát đơn thấy tôi trong bộ dạng người đạp xe xích lô hỏi tôi 
:”Bác xin đơn cho con hay cho cháu? “, tôi chỉ mĩm cười và lấy đơn ra về. 
 Khó khăn nhất mà tôi nghĩ đó là bản khai lý lịch phải được công an 
phường ký. Tôi cầu nguyện suốt đêm và thật vui khi đến công an với lời 
phê:”…Trước 1975 chúng tôi không biết, nhưng hiện nay đương sự là một 
công dân rất tốt của phường chúng tôi! “. Thế là tôi đã hoàn thành hồ sơ 
và đi nộp ngay sau đó. Chờ 2 tuần, tôi nhận được giấy báo dự thi. Nhưng 
tôi chẳng vui chút nào vì biết rằng làm sao mình có thể đậu được trong 
khi minh không một ngày học trong trường xhcn. Dù vậy tôi cũng đến nhà 
người cháu đang học lớp 12 để thử hỏi xem sách vở. Tôi thất vọng trước 
chồng sách cao với chương trình hoàn mới đối với tôi, và câu nói:”cậu nhớ 
thứ gì mà thi! “của cháu tôi khiến tôi không một chút tự tin nào. Như Chúa 
mách bảo, tôi nhìn thấy cuốn “nhật ký trong tù của Hồ chủ tịch “ và tôi chỉ 
mượn cuốn này. Suốt một tháng trước ngày thi, tôi mang sách này trong 
xích lô và bất cứ lúc nào rảnh tôi đều lấy ra đọc và hầu như tôi đã thuộc lòng 
cả quyền sách. 
 Ngày thi vào trường CĐSP đã đến, môn thi đầu tiên là việt văn với 
đề bái là: “Ngục tối trái tim càng xé lửa. Xiềng xích không phá nổi lời ca. 
Trăm sông nghìn núi chân không ngã. Yêu nước yêu người yêu cỏ hoa  
(Hoàng Trung Thông). Anh chị hãy phân tích dựa vào Nhật ký trong tù của 
HCT”. Thế là tôi đã trúng tủ, tôi viết thao thao bất tuyệt, rồi tôi đã nộp và rời 
phòng thi sớm nhất. Muốn vào ngành Anh văn của trường Cao Đẳng Sư 
phạm, tôi cũng phải vượt qua môn anh văn. Khi học ở tiểu chủng viện, anh 
văn là sinh ngữ 2 nên tôi phải vất vả lắm để đạt được trên điểm 5 cả hai 
môn viết và vấn đáp. Và mọi sự Chúa đã lo liệu tôi đã trở thành sinh viên 
của trường CĐSP ngành Anh văn khóa 3 tại Nha trang. 
 Với cái mác vừa học vừa đạp xe xích lô “lao động là vinh quang”, tôi 
đã được chọn làm lớp trưởng của một lớp anh văn tại trường CĐSP Nha 
trang. Lớp tôi có 4 sinh viên Công giáo, và không ai  ngờ 2 trong 3 cô  em 
công giáo cùng lớp bây giờ  là  vợ  của 2 cựu chủng sinh là  Lê  Mến (Tuy 
hoà) và  Lê  văn Long  (Dom.Long ở Hội đức, cùng giáo xứ với tôi). Tôi đã 
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âm thầm giúp đỡ cách riêng cho những người  bạn đồng đạo và quyết tâm 
làm muối và men trong môi trường mới, không để đức tin bi lung lạc!  
 1979 tôi đã tốt nghiệp CĐSP và được là một trong 7 sinh viên ưu 
tú được chọn trường để dạy. Tôi chọn thành phố Nha trang và dạy tại một 
trường gần nhà nhất. Chỉ một năm sau đó, tôi nhận quyết định làm hiệu 
phó. Về việc này có người hiểu lầm rằng tôi phải theo đảng mới có thể lên 
lãnh đạo, nhưng thực tế tôi chỉ biết phải làm việc theo chức vụ, không được 
dự họp những cuộc họp ngoài chuyên môn. Chính vì biết rằng tôi và con 
cái tôi không bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi mà tôi bắt đầu có ý định vượt 
biên. 
 Sau gần 10 năm dạy anh văn tại Nha trang, cơ hội đến và may mắn 
mỉm cười với tôi. Trong khi tôi làm thầy giáo thì Lê văn Tôn vẫn hằng ngày 
với chiếc xích lô, nhưng người bạn tên Tôn này đã cứu biết bao nhiêu người 
đến được bến bờ tự do và bây giờ đến lượt tôi. Tôi không bao giờ quên cái 
ngày mà Lê văn Tôn ra bờ biển gặp và đề nghị giúp tôi đi vượt biên. Vấn đề 
rất nhạy cảm nên nếu không phải là ccs chắc chắn LV Tôn không bao giờ 
dám nói với tôi. Chuyện quá dài không thể kể ra hết, bây giờ đang về hưu 
trên đất Mỹ, tôi chỉ biết một lần nữa cám ơn anh chị Tôn và mãi cầu nguyện 
cho anh chị, xin Chúa trả công bội hậu cho anh chị… Tôi không bao giờ 
quên những ngày tháng chúng ta gắn bó với nhau tại Nha trang. 
 Nghĩ lại quá khứ ở đâu và lúc nào, cuộc đời của tôi cũng gắn bó 
với anh em ccslsqn. Sau ngày rời chủng viện, anh em ccslsqn Qui nhơn 
cũng đã gặp nhau. Tôi không bao giờ quên Phạm cảnh Đáng, Huỳnh thanh 
Phong và một số anh em ccslsqn tổ chức lớp dạy Anh văn tại trường La san 
và tôi là một trong những người tham gia. Sau 1975 về Nha trang, Nguyễn 
thành Đồng, Huỳnh trọng Linh, Lê văn Tôn, Hoàng Tý và rất nhiều anh em 
ccslsqn tại Nha trang – Cam ranh luôn đồng hành với tôi trong những vui 
buồn của cuộc đời. Quên làm sao được những lần Hoàng Tý đi vượt biên 
ở Vạn ninh lần nào cũng ghé nhà tôi làm trạm giao liên và chắc chắn người 
anh em phải tin tưởng lắm mới dám cho tôi biết đường đi nước bước… 
 Những chuyến đi vượt biên của tôi theo kế hoạch của tổ chức 
thường tập trung tại Sài gòn, lần nào tôi cũng qua đêm tại nhà Huỳnh Tấn 
Dũng, một người bạn rất thân với tôi từ khi còn ở chủng viện và cho đến 
bây giờ. Trong thời gian Dũng còn ở Việt nam lần nào về VN  tôi cũng ghé 
nhà Dũng và tôi luôn ấn tượng với chân tinh mà anh chị Dũng dành cho tôi. 

 Thành công chuyến vượt biển do người bạn của Lê văn Tôn tổ chức, 
tôi đến đảo Palawan và lon nước ngọt mà Nguyễn thành Đồng (ccslsqn 
1960) mang đến cho tôi trong lúc tôi còn ở trong khu cách ly (barrack) vẫn 
mãi trong trí và trong tim tôi. Lon nước ngọt tình nghĩa nó ngon làm sao 
sau những ngày lênh đênh trên biển cả. Đồng ơi, mình nhớ mãi những kỷ 
niệm tại Palawan với nhóm ccslsqn tụi mình gắn bó và yêu thương. Với Võ 
văn Hiền, làm sao tôi quên được bạn đã cứu tôi. Vì là hiệu phó trong chế 
độ mới, tôi bị nghi ngờ… và thầy Hiền đã cứu tôi, gấp rút kết nạp tôi vào 
Hướng Đạo và tranh đấu để tôi được tiếp tục làm hiệu phó trường Việt ngữ 
tại Palawan…Giờ đã là linh mục, xin cầu chúc cha Hiền luôn gặp may mắn 
và xin gửi đến cha lòng biết ơn chân thành. Sang, Đồng, Hiền, Hiển … giờ 
đây mỗi người một nơi, nhưng Palawan vẫn mãi còn trong ta những thương 
và nhớ…!!
 Những ngày tôi về Sài gòn học “Photoshop”, gần 2 tuần lễ ở nhà 
anh chị Thái Hoàng, phải nói rằng tuyệt vời với người anh em ccs cùng lớp! 
Làm sao tôi quên được những bữa cơm thân tình mà anh chị Thái Hoàng 
coi tôi như là một thành viên của gia đình. Dù bận rộn với công việc hằng 
ngày, Thái Hoàng đã đưa đón tôi đến lớp và về nhà. Còn kỷ niệm nào đẹp 
hơn trong một góc của cuộc đời….
 Tôi nhớ mãi những lần về Việt nam ghé nhà anh chi Ngọc ở Sài gòn 
và đặc biệt hai tuần ở nhà anh chị Ngọc  chờ nhận chiếc xe auto từ Mỹ. 
Thắm thiết làm sao cái tình cựu chủng sinh trong cách đón khách của anh 
chị. Quên sao được tiếng nói tiếng cười và những lời động viên của anh chị 
trong những lúc tôi cảm thấy thất vọng nhất …  
 Một tuần ở nhà anh chị Nguyễn hữu Quang tại Long thành cách đây 
3 năm luôn ở trong tôi những kỷ niệm. Tôi vẫn nhớ những lần chúng mình 
cùng đi dạo vùng quê, cùng đi hớt tóc, cùng đi Bà rịa thật vui và khó quên.
 Từ ngày đến đất Mỹ, với tôi cũng chỉ có những người anh em 
ccslsqn. Người anh ccslsqn mà tôi nhớ mãi, đó là linh mục Nguyễn Đình 
Sáng, người cùng tên khác dấu với tôi. Những ngày đầu tiên đến Hoa kỳ, 
thành phố Long Island NewYork để lại trong tôi bao nhiêu tình yêu thương 
từ cha Sáng và những người Mỹ bảo trợ. Hai tháng ở tại đây là những 
ngày nghỉ ngơi tuyệt vời để bắt đầu cho một quãng đời thăng trầm trên quê 
hương mới…Nhớ lại những ngày trở lại thăm NewYork sau 20 năm trên đất 
Mỹ, Cha Sáng và Lê văn Tôn đã đón vợ chồng tôi hết sức thâm tình. Cha 
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Sáng đã lái xe đưa vợ chồng tôi tham quan khắp nơi từ Long Island, New 
York đến Washington DC. Và một tuần ở nhà anh chị Lê văn Tôn tại New 
Jersey không thể kể ra hết niềm vui và hạnh phúc. Xin cám ơn cha Sáng và 
vợ chồng anh chị Tôn Yến nhiều nhé!
 Đến San Jose, người đầu tiên tôi gọi là Nguyễn mậu Thích, Tuy khác 
lớp nhưng Thích lúc nào cũng tỏ ra chân tình đối với tôi. Tôi không bao giờ 
quên cái ngày Nguyễn tấn Lực chở tôi đến thi vào trường De Ansa College. 
Từ De Ansa tôi chuyển qua San Jose City College, rồi gặp Phúc, Thích ở 
National University tại Santa Clara. Phúc và Thích là hai người bạn rất gần 
gủi và luôn đồng hành với tôi trong giai đoạn đầu ở San Jose. Tôi vừa học 
vừa đi bỏ cơm để kiếm tiền chi phí và gửi về cho gia đình. Vì cần bảo lãnh 
gia đình nên tôi phải chấm dứt việc học và tìm full-time job để có thể bảo 
lãnh gia đình. Tôi cảm thấy lỡ thầy lỡ thợ, nên quyết định thi vào nghành 
bảo hiểm. Đậu rồi nhưng không có một đồng trong account, 200 đô mà cha 
Lưu Đình Dương cho mượn để có thể tham gia lớp training làm nghề bán 
bảo hiểm chính là một buớc quan trong nhất với tôi trong giai đoạn đầu trên 
đất Mỹ.  Hai policies bảo hiểm nhân thọ mà vợ chồng Phúc Thư mua để 
giúp tôi đã khởi đầu cho cái nghề mới của tôi trên đất Mỹ thật là niềm vui 
lớn lao và khích lệ để tôi tiếp tục có được thành công sau đó…Tiếp sau 2 
policies của anh chị Phúc Thư, Hứa văn 
Quang đã dẫn tôi đến bán bảo hiểm cho 
cả gia đình người anh em họ, thật là 
một nghĩa cử thật đẹp cho người mới 
vào nghề như tôi…Tình cảm của Thích, 
Lực, Phúc, Quang, cha Dương và anh 
em ccs San Jose luôn trong tôi với lòng 
biết ơn sâu sắc. Với Nguyễn văn Giả, 
người qua Mỹ cùng thời với tôi nhưng 
là người bạn thân tình nhất, nhiệt tình 
và luôn đồng cảm… Xin cảm ơn anh chị 
Chính và Phượng luôn đồng hành với 
tôi trong mọi sinh hoạt của nhóm. Nhà 
anh chị như là trung tâm sinh hoạt của 
ccslsqn miền bắc California.  
 Anh em ở miền nam cali, với tôi tất cả là 

Chuù Söông & Chuù Sang
(tröôùc Raïp Kim khaùnh

 những bạn bè ccs tuyệt vời, Nguyễn xuân Sương hồi ở chủng viện hai đứa thường đi chung với 

nhau, bây giờ hai đứa cũng đang đồng hành trong công tác hội.Tin tưởng chúng ta làm việc trong 

nhiệt tình và yêu thương. Đặc biệt anh chị Nguyễn ngọc Thể, luôn để trong tôi những ấn tượng 

không thể nào quên được: một người bạn, một người anh thân thương nhất…

  Tám năm phụ giúp anh Huỳnh kim Chương với tư cách phó chủ tịch, tôi đã học được 

từ anh cái “đức khiêm nhượng” khó tìm. Anh Huỳnh kim Chương đúng là một người thầy, người 

anh đáng kính. Tấm gương đạo đức của anh đã soi lối cho tôi trên bước đường phục vụ anh em. 

Những ngày ghé Houston, anh chị Huỳnh kim Chương đã đón vợ chồng tôi như người em ở xa 

mới về. Xin mãi ghi nhớ và biết ơn…

 Những ngày về Nha trang xây nhà, vợ chồng Nguyễn bình Thuận luôn cho tôi niềm vui 

khi sẵn sàng tiếp đón thân tình và có mặt với tôi bât cứ lúc nào tôi gọi. Bây giờ đến Mỹ vợ chồng 

Thuận vẫn luôn quan tâm và lúc nào cũng tỏ ra là những người em dễ mến. 

 Một số ccslsqn linh mục, ngoài cha Sáng, cha Dương là những ân nhân tuyệt vời mà 

tôi đã nói ở trên, cha Lê trung Khuê cũng đã hết mình với gia đình tôi. Những biến cố của gia 

đình tôi, cha khuê lúc nào cũng sẳn sàng đến và nâng đỡ tinh thần. Một sự việc mà gia đình tôi 

không bao giờ quên, đó là lần cha Khuê nhân chuyến về Hoa kỳ đã giúp đưa nhạc mẫu tôi từ Việt 

nam qua Mỹ để thăm chúng tôi. Giờ nhạc mẫu tôi đã về với Chúa nhưng hình ảnh cha Khuê dắt 

bà xuống máy bay và dẫn bà ra tận phòng đợi trao cho chúng tôi mãi ở trong chúng tôi với lòng 

biết ơn và tình mến thương chân thành. Tôi cũng xin thành thật cảm ơn người anh em ccslsqn 

linh mục Trương Đìmh Hiền. Những lần về Việt nam ghé Tuy hoà, sự tiếp đón nồng hậu của cha 

Hiền đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc về một người anh em ccslsqn vui vẽ, nhiệt tình, 

chân thành…. Và thật là thiếu sót nếu tôi không nhắc đến linh mục Võ tá Khánh, những ngày sau 

1975, trong một lần về Nha trang, cha Khánh đã đến thăm gia đình tôi. Tôi nhớ mãi lời tâm sự của 

cha Khánh:”Tôi đi bộ phải mất gần một ngày mới tìm được nhà Sang…”Ôi đẹp làm sao cái tình 

ccslsqn! Tôi vào chủng viện lớp tám 1959, cha Khánh vào chủng viện lớp bảy 1960, dù khác năm 

nhưng coi như cùng lớp. Đẹp làm sao cái tình “đồng môn” của những người xuất thân từ chủng 

viện Làng sông và Qui nhơn yêu dấu…

 Đặc biệt, với Đức cha Phê rô Nguyễn Soạn, tôi nhớ mãi bữa cơm thân tình mà ngài 

khoản đãi vợ chồng tôi và Nguyễn Mậu Thích tại Toà Giám mục vào một buổi tối trong chuyến 

về thăm quê hương năm 2006, một bữa cơm vừa thật ngon, vừa hồi ức bao nhiêu câu chuyện 

của tình thầy trò ở quá khứ. Năm đầu vào chủng viện, ấn tượng nhất của chúng tôi với 3 thầy : 

Nguyễn Soạn (dạy Anh văn), Huỳnh Đắc Nhì (dạy Việt văn) và Hoàng Tiến Nam (dạy Toán), là 

những người thầy đầu tiên của chúng tôi ở chủng viện thật  khó phai nhoà trong tâm trí. Xin cám 

ơn vã mãi cầu nguyện cho những ân sư còn sống và đã qua đời…  

 Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những thầy và người anh em tuyệt vời 
(Tieáp theo trang 117)
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bốn lăm thằng kia xớn xa xớn xác
dáo dác giữa đời nuôi vợ nuôi con
thằng thầy thằng thợ thằng ở trên 
non
thằng thì sa trường chết không toàn 
mạng
 
hôm nay về đây đoàn ta gặp mặt 
hội ngộ miền tây mình lại gặp mình
cách xa nhưng vẫn luôn thắm niềm 
tin
đâu có les Quy - Làng Sông ở đó
 
cùng đọc kinh nào Ave Maria
cùng hát vang lên khúc tụng Te Deum
như nghe đâu đây giọng cha đốc 
mình
cái chú nào đó hát không mở miệng
 
thằng vắng mặt thằng khuất mặt 
thằng đang hiện diện
nào hãy cùng nhau tay ấm vòng tay
nào cùng nâng ly uống chén rượu 
đầy
mừng năm mươi năm Làng Sông 
sáu sáu

 Cát Giang

   50 năm Làng Sông ta đó.

 

hội ngộ nơi đây miền tây xa lắc
anh em ta giờ tóc bạc da nhăn
mặt mũi giống như mấy trái 

dừa khằn
giống lũ khỉ già rừng sâu rú thẳm      
 
chân đã đi qua hai thiên niên kỷ
mở miệng nói toàn thứ chuyện ngàn 
năm  
xem năm mươi năm là chuyện rất 
gần 
tựa mới hôm qua một cơn gió thoảng
 
nhớ buổi sáng ấy theo nhau vào lớp
một lũ trẻ con mái tóc xanh bay
quần trắng áo trắng hồn trắng thơ 
ngây
học sĩ bổn tràng Làng Sông chủng 
viện
 
con đường tu hành biết bao là chuyện
nào phải cứ muốn là tới được đâu
nhưng cần có duyên tu rất nhiệm 
mầu
mới được trời thương cho ban cơ 
nghiệp
 
theo tháng năm trôi từng thằng kế 
tiếp
nối gót chân nhau chén gạo lui binh 
đại nghiệp ngàn năm mở rộng thiên 
đình
đành giao lại cho năm thầy gánh vác

            NĂM MƯƠI NĂM…
NHÌN LẠI…

_______________________________________________
   Lm. Antôn Nguyễn Huy Điệp

Trước năm 1975, ngày 15.08 hàng năm là ngày các trường học khai 
giảng niên khóa mới. Tiểu Chủng Viện ( TCV/QN ) Qui Nhơn, một 
trường trung học tư thục của Giáo phận Qui Nhơn, cũng không 

ngoài thông lệ này. Vào ngày khai giảng lớp đệ thất niên khóa 1967 – 1968 
tại TCV/QN, 54 chú đã trúng tuyển từ ba Giáo hạt Quảng Ngãi, Bình Định 
và Phú Yên, khăn gói từ giã gia đình vào TCV. Những mái đầu xanh thơ 
ngây ở độ tuổi 12, chưa bao giờ sống xa gia đình, nay thực sự trải nghiệm 
một cuộc sống mới. Chú nào ở Qui Nhơn thì được cha mẹ chở đến bằng 
xe máy, còn xa hơn thì đi bằng xe đò hoặc máy bay. Ai cũng vui mừng sung 
sướng vì được đi tu, cha mẹ cũng thế. Một tương lai tươi sáng đang mở 
ra trước mắt. Chỉ có điều không thể tránh khỏi là nỗi nhớ nhà khủng khiếp, 
nhất là đối với những người ở xa tít tận Sàigòn như tôi chẳng hạn. Nhìn 
thấy các chú lớp lớn “bình tâm như vại” mà thán phục vô cùng…
 Thế rồi 50 năm đã trôi qua. Người ta bảo là thời gian ấy được 
tính bằng hai thế hệ con người. Sau 50 năm, tất cả những gì phải đến thì 
đã đến, để định hình những con người, nay được gọi là CCS 1967 của 
CCSLSQN.
 Như thông lệ của lớp 1967, cứ 2 năm họp mặt một lần. Trong lần 
họp mặt thứ 5 ( 2015 ) tại Nhà thờ Đồng Tre, anh em đã quyết định chọn 
lần họp mặt thứ 6 là dịp kỷ niệm 50 năm ngày vào Chủng viện Qui Nhơn. 
Địa điểm sẽ là nhà của Nguyễn Kim Tân, cựu trưởng lớp năm xưa ở Chủng 
viện, hiện đang sống tại Long Khánh, để sống lại dĩ vãng của những ngày 
làm chú nhà trường. Kỷ niệm ấy cách nay đã nửa thế kỷ… Nhưng địa điểm 
họp mặt cuối cùng đã thay đổi là tại Nhà thờ Sông Cầu, để anh em sau khi 
họp lớp, sẽ đi Qui Nhơn nhập vào ngày hội của CCSLSQN, rồi tham dự 
ngày Khai mạc Năm Thánh của Giáo phận Qui Nhơn. Cũng hay! Anh em 
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có dịp tham dự 3 trong 1, đúng với tinh thần của CCSLSQN: Ut sint Unum.
 Thời gian có sức làm biến đổi con người và cuộc sống một cách 
mãnh liệt. Đá là một vật thể cứng, còn nước tạo nên một dòng chảy êm ái 
hiền hòa. Thế mà nước cứ chảy làm đá lớn bao nhiêu cũng phải mòn. Hình 
hài của con người và hoàn cảnh sống nơi anh em lớp 1967 cũng thế. Sau 
50 năm, lớp 1967 của TCV Qui Nhơn đã để lại cho Giáo Hội 3 Linh mục, 1 
Thày sáu vĩnh viễn, phần còn lại bước vào cuộc sống gia đình. Một vài anh 
em đã không còn trên trần gian này… 
 Cuộc họp mặt kỷ niệm 50 năm lớp 1967 là dịp đặc biệt để anh em 
nhìn lại nửa thế kỷ “xuất gia nhập viện” ( xin hiểu là TCV ). Nhưng ngay 
nhân vật biểu tượng cho lớp 1967 ngày xưa là cựu trưởng lớp Nguyễn Kim 
Tân đã không đến được. Mong muốn lắm, nhưng căn bệnh thấp khớp, kẻ 
đồng hành thầm lặng với tuổi cao, đã làm Tân án binh bất động; rồi Sum, 
Long, Hồng… hiện trong tình trạng không đi xa được. Và một số anh em 
không về họp mặt được vì những lý do khác nhau…
 Bên Mỹ thì lần này anh em tổ chức khá hoành tráng. Vào trung tuần 
tháng 6, Cha Kim Sơn đã kết hợp với Thày sáu Huấn, Ngọc Diệp, Huệ “già”, 
cùng với một số giáo dân của Cha Sơn, làm thành một đoàn đi hành hương 
Rôma và Đất Thánh. Những hình ảnh này, thấy Sáu Huấn đã đổ tràn ngập 
trên “Phay”.
 Sông Cầu là địa điểm họp mặt 2 ngày ( 24, 25/07/2017 ) của lớp 
1967 quốc nội. Từ sáng sớm ngày 24, anh em đã đổ bộ đồng loạt xuống 
thị xã Sông Cầu bằng… xe đò, sau một đêm hành trình: Vợ chồng Đậu 
Hiệu, Phúc “Baraba”, Dũng “thầy”, Minh Toàn, Tấn Phát. Đặc biệt nhất là có 
cả Minh Sĩ. Sau một cơn đột quị, tưởng Sĩ không thể đi đâu nữa…nên có 
người cháu tháp tùng để trợ giúp. Trưa hôm sau, có thêm vợ Phát, đã cố 
gắng đi sau khi giải quyết việc nhà. Thế đấy, anh em họp mặt lần này là 8, 
cộng với 2 người vợ và 1 người cháu, vị chi là 11.
 Phần trần tình chung quanh cuộc họp mặt hơi dài và đã chiếm đến 
ba phần tư bài viết: Vì để đến được chốn này, anh em đã phải vượt qua bao 
nhiêu cửa ải của “thời gian” giữa “thế gian”. Vì chỗ này chính là “thế ngay”, 
nơi chỉ còn chỗ cho tình huynh đệ, mà có được là nhờ Tình Nhà Chúa. Vì 
đây là một trạm dừng chân vắn vỏi của thời vàng son: Một phút huy hoàng 
rồi chợt tắt, hơn là le lói suốt năm canh.
 Như mọi lần họp mặt, anh em đã sống những giây phút riêng tư bên 

nhau thật thắm tình, trong Thánh lễ, khi cầu nguyện, lúc chia sẻ cuộc đời, 
bên bàn ăn, giữa biển trời, dưới trăng sao. Số sót lần này chỉ có 8, nhưng 
anh em đã hướng về tất cả những người còn lại, từ ngày khai trường của 
dạo ấy, và hứa hẹn gặp lại nhau hai năm nữa…
 Sông Cầu đẹp vì có biển! Hình ảnh còn lắng đọng trong tôi là lúc 
anh em có cuộc hàn huyên dưới biển Vĩnh Hòa. Giữa làn nước trong xanh, 
dưới bầu trời giăng mây trắng, chúng tôi cảm thấy mình như đang hòa tan 
trong biển bao la, bao la của lớp 1967, bao la của anh em CCSLSQN, bao 
la của  Giáo phận Qui Nhơn, trong cõi bao la của biển Thái Bình. Và lòng 
người bỗng thấy an vui…/.
                  Gx Sông Cầu ngày 18.08.2017
          Lm. Antôn Nguyễn Huy Điệp

CCSLSQN/ Lop 1967

để tôi nhớ mãi cho đến hơi thở cuối cùng.  Rồi đây tất cả chúng ta sẽ lần lượt về vời Chúa, ước 

gì những ngày tháng còn lại của cuộc đời, chúng ta luôn trao cho nhau những niềm vui và hạnh 

phuc. ! Xin chúng ta vẫn luôn nhớ lời Chúa: “YOUR LOVE MAY GROWER MORE AND MORE 

(Phil. 1,9)

Joach. Sang - USA

(Ñoïc tieáp töø trang 113)
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                             MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

____________________________
Nguyễn Đình Sang

Đã hơn 40 năm xa Qui nhơn, nhưng những ngày sống tại Chủng 
viện Làng Sông, chủng viện Qui Nhơn vẫn mãi trong tôi những 
thương và nhớ!

 Sau khi kết thúc chương trình tiểu học tại trường tiểu học xã Hoài 
thanh, quận Hoài nhơn, tỉnh Bình Định, 1959 tôi vào chủng viện làng sông 
tu học. Mặc dầu đã đậu bằng tiểu học, nhưng khi vào chủng viện, hầu hết 
chúng tôi đều phải học lại, bắt đầu vào lớp đệ bát (lớp năm). Cha sở Hội 
Đức, Linh mục Đoàn Kim Hiền, người đã cho tôi nguồn cảm hứng ơn gọi và 
đã giới thiệu cho tôi được vào TCV Làng Sông.  “Chiếc mền” mà ngài cho 
tôi trước khi lên đường, là một trong những kỷ vật khó quên trong đời… 

 Từ quê , khi đến chủng viện, cái cảm giác đầu tiên của tôi là chủng 
viện làng sông thật đồ sộ và oai hùng. Những hàng sao cao vút cùng với toà 
nhà rộng lớn với một khung cảnh linh thiêng tĩnh lặng khiến lòng tôi càng 
cảm thấy nhớ về ngôi nhà bé nhỏ nơi vùng quê yêu dấu, nơi đó có cha mẹ 
và anh chi em tôi đang sinh sống. Những ngày đầu tiên ở Làng Sông thật 
buồn vì nhớ nhà, tôi chỉ biết khóc và muốn trở về với cha mẹ. Nhưng như 
một ông tiên xuất hiện, cha giám đốc, linh mục Võ Ngọc Nhã, đã giúp cho 
những đứa bé 10 tuổi như chúng tôi quên đi tiếng khóc bằng những tiếng 
cười qua những trò chơi mà ngài mang đến và hướng dẫn cho chúng tôi. 
Mãi mê với những trò chơi, quên hết mọi thứ, thời gian qua đi lúc nào không 
hay biết và chỉ một tuần sau đó chúng tôi những chủng sinh bé nhỏ quấn 

quit với nhau như anh em một nhà. Tiếng cười thay tiếng khóc, chúng tôi 
bắt đầu vào năm học với sự hồn nhiên và tươi vui của những ngày mới lớn.
Chúng tôi là lớp cuối cùng được mặc chiếc áo dài đen để rồi năm sau đó 
1960, cha Huỳnh Kim Lăng về làm hiệu trưởng, kết thúc chiếc áo dài truyền 
thống bằng âu phục.

 Tôi rời chủng viện năm 1967 mang theo bao nhiêu kỷ niệm buồn 
vui của tuổi thiếu niên và thanh niên. Các cha, các thầy và bạn bè vẫn mãi 
theo tôi với thời gian và không gian. Làm sao tôi quên được “Ông Nội” (Cha 
Hiến) một cha linh hướng đạo đức, thương chủng sinh như con cháu ruột 
của mình. Những chiếc kẹo nougar sau khi xưng tội thật là một kỷ niệm khó 
quên. Rất nhiều thầy giám thị trong suốt thời gian ở chủng viện, nhưng cho 
đến bây giờ lúc nào tôi cũng nhớ đến thầy Phạm Thanh, một thầy giám thị  
tuyệt vời  lúc tôi học lớp đệ ngũ tại chủng viện Qui nhơn (Lasan cũ) sau là 
trường Vi Nhân. Cha Thanh ơi, con không bao giờ quên những đồng tiền 
cha dí vào tay con trước khi con về phép để đưa đám tang người cha tại 
quê nhà…
................
 Nhiều quá những kỷ niệm tại chủng viện Làng Sông và Qui Nhơn. 
Từng hang cây, lớp học, từng chỗ ngồi, nơi ngủ và những góc kỷ niệm khó 
quên với cha giáo, thầy giáo và bạn bè. Xin trân trọng giữ mãi trong tim và 
trong ký ức cho đến cuối cuộc đời… 

Làng sông chủng viện êm đềm
Cha thầy nhớ mãi ấm êm cõi lòng
Người ơi có nhớ ta không
Về đây hội ngộ một lần luyến lưu
Qui nhơn chủng viện mỗi chiều
Sau giờ học tập bao điều với ta
Làm sao quên được  bạn à
Dù xa cách biệt vẫn lòng mến thương
Hôm nay hội ngộ về trường
Thỏa lòng mong đợi vấn vương bao ngày…

Sang Nguyễn
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     CCSLSQN Lớp 1967
      và Đức Cha Matthêu

Hội Ngộ Kỷ Niệm 50 Năm (1967 – 2017)

_____________________

Giuse Trần Công Huấn

Nhận được thông tin trên email Hội CCSLSQN về chuyến viếng 
thăm mục vụ của ĐC Matthêu đến Mỹ để gặp gỡ bà con giáo dân 
gốc Quy nhơn, sau đó lại nhận được tin nhắn của Cha Nguyễn 

Kim Sơn đề nghị anh em lớp 1967 họp mặt tại Savannah tiểu bang Georgia 
nơi ĐC Matthêu sẽ đến vào ngày 30 tháng Mười, chúng tôi quyết định sẽ đi 
cùng anh em họp mừng kỷ niệm 50 năm TCV và để chào thăm ĐGM Giáo 
phận.
 Lớp 1967 có 7 CCS hiện đang sống tại Mỹ. Hai người đầu tiên 
chúng tôi liên lạc là Lê Ngọc Diệp và Lê Văn Huệ. Diệp ở New Jersey còn 
Huệ ở California. Một người ở miền Đông Bắc nhìn ra Đại tây dương một 
người ở vùng Tây Nam hướng về Thái bình dương nơi bờ bên kia có dải 
đất hình chữ S. Hai anh trả lời sẽ thu xếp để cùng đi hội mặc dù vừa mới 
gặp nhau hôm tháng Sáu trong chuyến hành hương Roma và Đất Thánh 
Do thái. Người tiếp theo trong danh sách là Nguyễn Bình Thuận, kế đó 
Nguyễn Danh Bích cũng ở vùng nắng ấm Cali. nhưng cả hai ngần ngại 
vì nhiều lý do. Còn anh Cao Văn Luyện không liên lạc được có lẽ do bận 
rộn công việc. Kể cả cha Sơn và Huấn tổng cộng 7 người, con số tròn đầy 
trong Kinh thánh. Một tuần sau được tin có thêm Nguyễn Văn Nhường là 
neighbor của gia đình cha Sơn bên Canada cũng nhận lời đi hội vì đã dàn 
xếp được công việc với ông boss. Nhường và vợ là Thủy sẽ sang Mỹ gặp 
lại anh em lần đầu tiên kể từ ngày Nhường xuất tu năm 1973.

 Đến hẹn lại lên. Huấn Diệp và Huệ cùng đáp xuống phi trường 
Savannah chiều thứ Bảy 28 tháng Mười từ ba hướng khác nhau. Vợ chồng 
Nhường đến từ tối thứ Sáu. ĐC Matthêu theo lịch trình chiều 30 tháng Mười 
mới đến.Thế là trong khi chờ đợi ĐC chúng tôi có mấy ngày họp mặt vui đùa 
nhậu nhẹt để tâm sự những câu chuyện đời xảy đến cho từng người trong 
cuộc sống gia đình của một taru. Tạ ơn Chúa tất cả đều là chuyện vui cho 
nên nói cười liên tu bất tận, nhất là khi đã có vài ly “nước mắt quê hương” 
thấm giọng thấm lòng. Gọi là “nước mắt quê hương” vì Cha Sơn khoe có 
người trong giáo xứ chuyên nấu rượu gạo, không phải để bán nhưng chỉ 
làm quà nên chất lượng chắc chắn phải là thượng đế, nghĩa là rượu đế 
thượng hảo hạng. Mà quả thật đúng vậy, vì là rượu nhất nên trong vắt như 
spring water. Cha nói lâu lâu họ tặng một lít mà lại không uống được vì lý do 
sức khoẻ. Chúng tôi nhìn nhau tiếc rẻ phải chi mình là cha Sơn.
 Hôm nay nhân kỷ niệm 50 năm ngày bước chân vào TCVQN thiết 
nghĩ cũng nên hồi tưởng một chút về quá khứ. Nhập học lớp Đệ thất tháng 
Tám năm 1967 có 54 chú từ ba tỉnh Quảng ngãi Bình định và Phú yên. Nếu 
căn cứ vào tấm hình lớp Đệ lục niên khoá 1968-69 chỉ có 34 chú, tức là chỉ 
sau một năm học đầu tiên đã rơi rụng mất 20 chú. Lý do lui binh thì nhiều. 
Có thể vì tính tình nghịch ngợm. Có thể vì nhớ nhà. Có thể vì học lực kém. 
Cũng có thể vì lý do sức khoẻ ốm yếu không thích hợp đời tu. Cho đến năm 
học lớp 12 tức niên khoá 1973-74 chỉ còn lại 11 anh được mặc Áo Dòng: 
Dũng, Điệp, Hồng, Huấn, Khoa, Long, Luyện, Sơn, Tánh, Thảo và Thiện. 
Hai anh đi GHHV Đà lạt, chín anh đi ĐCV Hoà Bình Đà nẵng. Thế rồi biến 
cố tháng Tư 1975 xảy ra với nhiều thay đổi. Ngày Đức Cha Huỳnh Đông 
Các gọi lớp 1967 về tu học tại ĐCV Làng sông tháng Mười Hai 1975 chỉ còn 
sáu thày: Dũng, Điệp, Hồng, Huấn, Sơn và Thảo. Đến giây phút cuối cùng 
ngày ĐCVLSQN giải thể vào tháng Tám năm 1983 chỉ còn lại ba thày: Điệp 
Huấn và Sơn. Cả lớp có ba người ĐỖ CỤ: Cụ Sơn ở Mỹ Cụ Thiện ở Úc và 
Cụ Điệp ở Việt nam. Hiện tại có 7 anh sống ở Mỹ 2 anh ở Canada và một 
anh ở Úc. Số còn lại cư ngụ khắp nơi trong nước. Anh em trong nước rất 
gắn bó tình thân CCS dưới sự kết nối của cha Điệp. Bên Mỹ có cha Sơn 
đóng vai trò này. Tháng Bảy vừa qua anh em quốc nội họp mặt ở Sông cầu 
cũng xôm tụ lắm. Bắt chước các anh và nhân tiện có ĐC đến thăm anh em 
quốc ngoại cũng kêu gọi nhau mở Sô Huynh Đệ hâm nóng tình đồng môn. 
Chúng tôi còn giữ tấm hình lớp chụp năm Đệ lục có thày Vũ Đình Sen là 
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giám thị. Trong hình có 34 khuôn mặt thì 7 người đã về chầu Chúa. Đó là 
Quỳnh, Phú, Nguyện, Khoa, Tánh, Thái và Ý. Nếu kể cả cha Sen là 8 người 
đã qua đời. Đang trong tháng Mười một, xin nguyện một lời kinh: Chúng con 
cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi…

Đón Tiếp Đức Cha ở Phi trường
 Chiều thứ hai 30 tháng Mười, theo chương trình ĐC Matthêu đã 
đáp chuyến bay 1633 của hãng American Airline đến Phi trường Savannah 
lúc 3:34PM. Chúng tôi có mặt đầy đủ để tiếp đón ngài. Khi đứng chụp tấm 
hình lưu niệm để ý thấy trong nhóm 6 người có một lằn ranh chia đôi mỗi 
bên ba người. Huấn, Cha Sơn và ĐC có mái tóc ngả màu sương khói muối 
nhiều hơn tiêu. Trên 60 tóc bạc là chuyện bình thường. Không bình thường 
ở chỗ nhóm kia gồm Nhường Huệ Diệp tóc anh nào cũng đen tuyền không 
một sợi trắng ai cũng biết là tóc đen nhân tạo. ĐC tủm tỉm cười phán một 
câu chí lý: nhuộm tóc như mấy anh này là khôn, vì người ta thường nói: 
trên đầu hai thứ tóc mà ngu. Đúng là Danh Bất Hư Truyền. ĐC có khiếu kể 
chuyện hài hước. Sau đó cả nhóm lên xe về nhà thờ ăn cơm chiều để đến 
tối lúc 7:00pm ĐC sẽ có cuộc Nói Chuyện đề tài Sống Đạo. Gọi là một buổi 
Tĩnh Tâm nhè nhẹ cho bà con giáo dân lâu ngày được diện kiến một GM 
Việt nam trăm phần trăm chứ không phải GM Việt nam ở Mỹ hay Canada 
chỉ năm mươi phần. Đúng 7 giờ tối thứ hai, vì là ngày thường nên dù kêu 
gọi hết cỡ cũng chỉ hơn 100 người đến dự hội thảo. Như vậy kể cũng là khá 
rồi vì Cộng đoàn ỏ đây thuộc loại nhỏ trên đất nước bao la rộng lớn này. 
ĐC nói chuyện thao thao bất tuyệt gần tiếng đồng hồ. Có nửa giờ để hỏi 
đáp những vấn đề đời thường bất kể câu hỏi gì miễn là liên quan đến Sống 
Đạo. Giáo dân thích lắm. Mấy ông CCS còn thích hơn. Đó là vì thấy có vài 
cái đầu ngồi hàng ghế trên cùng cứ gật gật lia liạ tỏ ý đồng tình với ĐC về 

mọi vấn đề. Hoá ra mấy đêm liên tiếp thiếu ngủ. Chắc ĐC cũng thông cảm 
mà không lấy làm buồn vì lâu ngày, cả 45 năm Nguyễn Văn Nhường mới 
xuất hiện. Anh em gặp nhau tám chuyện thâu đêm suốt sáng nên giờ tĩnh 
tâm tối nay là giờ ngủ gật thì cũng dễ hiểu cho các cụ ngoài 60.

Cha Phong, Cha Hiếu, Cha Kỳ
 Ngoài nhóm Lớp 1967 còn có cha Bùi Kim Phong CCSQN lớp 1970 
hiện đang phụ giúp mục vụ tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt nam thành 
phố Atlanta. Cha Phong đã đi 4 tiếng đồng hồ lái xe đến welcome ĐGM Quy 
nhơn. Cha chỉ gặp ĐC Matthêu vào buổi chiều và tối 31 Tháng Mười vì sáng 
sớm mai ĐC sẽ tiếp tục hành trình bay đi Dallas, Texas. Sau bữa cơm tối 
Cha Phong cùng đồng tế Thánh lễ Vọng kính Các Thánh Nam Nữ mà theo 
luật Giáo hội Hoa kỳ là lễ trọng và lễ buộc ngày 1 tháng Mười Một. Giáo 
dân đi lễ tối nay còn ít hơn hôm qua tham dự Tĩnh tâm. Chắc có lẽ bà con 
muốn đi lễ đúng ngày cho trọng thể. Dầu sao người Công giáoViệt nam trên 
đất Mỹ cũng đã được danh tiếng là sống đạo tốt hơn người bản xứ. Cho 
nên thỉnh thoảng đó đây vẫn thấy một cha Dòng hay cha Triều từ Việt nam 
được một Giáo phận bên Mỹ bảo lãnh sang làm việc mục vụ cho giáo xứ 
Mỹ. Lịch sử xoay chiều. Cách đây hơn bốn trăm năm các Cố Tây sang An 
nam truyền đạo. Bây giờ các Cố Ta lại sang Tây giúp dân Tây sống đạo gọi 
là tái truyền giảng Tin mừng. Nghe Diệp kể chuyện ở một xứ Mỹ gần nhà 
anh bên New Jersey có một cha Việt nam được Giám mục Giáo phận bài 
sai đến làm việc với lời căn dặn là không được tiếp cận với Cộng đoàn Việt 
nam nhiều quá để tránh khỏi hai điều: một là bị Cộng đoàn VN làm “hư” (lời 
Lê Ngọc Diệp); hai là chia sẻ mất thời giờ phục vụ Giáo xứ Mỹ. Trở lại bữa 
ăn chiều 30 Tháng Mười lúc đang trò chuyện với ĐC thì Cha Hiếu xuất hiện. 
Cha Hiếu là người Bắc gốc gác miền Tây Cái sắn nơi có 3 vị CCSLSQN 
cha Trung cha Từ và cha Cường làm việc. Chỉ mới ngoài 50 nhưng trông 
rất dày dạn trường đời vì cha tu muộn. Nghe đâu đã tốt nghiệp đại học rồi đi 
làm kinh doanh ở Puerto Rico nhưng được Chúa kêu gọi nên từ bỏ mọi sự 
đi tu làm linh mục xin gia nhập quân đội làm tuyên uý U.S. Army đóng quân 
bên Iraq với cấp bậc Đại úy. Được tin ĐGM Quy nhơn ghé Savannah cha 
Hiếu mặc nguyên quân phục từ doanh trại hậu cứ của đơn vị chạy đến diện 
kiến vị Giám mục đến từ Việt nam. Như đã có sự sắp đặt trước, cha Hiếu 
tình nguyện trưa mai tức là ngày 31 tháng Mười, sẽ ra tay làm đầu bếp mổ 
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một con dê tại nhà người quen trong xứ để khoản đãi ĐC và bạn học của 
cha Sơn. Cha làm tiết canh, nấu cà ri và các món khác toàn bằng thịt dê 
non. Ở bên Mỹ người ta chỉ biết thịt đông lạnh, nay được thưởng thức loại 
thịt tươi sống mổ tại nhà thì còn gì bằng. Cha Hiếu văn võ song toàn. Lúc 
chúng tôi ngồi bàn với ĐC và các anh chị em trong giáo xứ, cha xăn tay áo 
đứng ở nhà bếp chặt nấu chiên xào cho đến khi tất cả các món đã được 
dọn lên bàn ăn thì cha mới ngồi vào chỗ có mấy anh nhậu. Một hình ảnh 
linh mục hiếm có ở cả bên Mỹ lẫn Việt nam. Vị linh mục thứ ba là cha Kỳ 75 
tuổi mà vẫn còn phương phi tráng kiện. Làm cha sở xứ Mỹ nhiều năm nay 
đã về hưu và hiện tại dùng thời gian hưu dưỡng quay về giúp một giáo phận 
nghèo ở Miền Bắc. Cha nói rất tự nhiên: mình về Việt nam phục vụ, nếu 
thấy mặt mình quay về Mỹ tức là biết đã hết tiền. Về kiếm thêm tiền rồi lại đi 
Việt nam. Tiền hưu bây giờ được xử dụng giúp đỡ dân nghèo. Thật là một 
kiểu khôn ngoan theo sách Tin mừng: xử dụng của cải thế gian để mua kho 
tàng Nước Trời. Lúc Cha Kỳ còn đang kể chuyện Việt nam cho mọi người 
nghe ở sân nhà thờ thì ĐC Matthêu từ bên nhà xứ đi bộ sang. Cha Kỳ bước 
ra tự giới thiệu: Thưa ĐC con tên là cha Kỳ. Sau cái bắt tay chào hỏi, ĐC kể 
chuyện: ngày xưa lúc vừa mới chào đời được Ông Cố đặt cho một cái tên 
nọ, nhưng bị một người bà con họ hàng ngăn cản vì trùng tên. Ông Cố phải 
đặt một tên khác lại bị một chức việc trong xứ đạo ngăn cản vì đụng chạm 
tới tên của họ. Ông Cố phải chọn tên lần thứ ba. Ở gần nhà có một cu cậu 
hàng xóm tên là Kỳ. Vậy thì Ông Cố đặt tên cho ĐC Matthêu là Khôi. Kỳ và 
Khôi đi đôi với nhau. Lần này không bị trùng tên với ai nên không bị ai ngăn 
cản. Cha Kỳ nghe câu chuyện như vậy cười vui vẻ. Chúng tôi cũng được 
một trận cười bên cạnh ĐC Matthêu người có biệt tài kể chuyện tếu, và hôm 
nay được nghe một câu chuyện kỳ khôi mà chỉ ĐC mới kể được.

Danh Lam Thắng Cảnh

 Savannah là một thành phố tương đối nhỏ và ít người biết. Nếu 
không có cha Sơn ở đây có lẽ chúng tôi không bao giờ nghe tới tên 
Savannah. Tuy là môt thành phố nhỏ so với toàn thể nước Mỹ nhưng lại nổi 
tiếng là thành phổ cổ kính nhất của tiểu bang Georgia. Ngoài ra còn nổi 
tiếng về nhiều phương diện lịch sử: ví dụ nơi đây có nhà thờ Tin lành Baptist 
đầu tiên của ngưòi Da Đen (First African Baptist Church), bài hát Noel nổi 
tiếng thế giới Jingle Bells được sáng tác tại đây bởi nhạc trưởng James L. 
Pierpont của Hội thánh Tin lành tại Unitarian Church ở Savannah vào năm 
1850’s. Trong thời kỳ nội chiến Nam Bắc phân tranh thời tổng thống Abraham 
Lincoln chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ, Savannah có những chiến lũy nổi 
tiếng như Fort Jackson và Fort Pulasky là những thành trì tử thủ cuối cùng 
trước khi Liên quân Miền Nam đầu hàng Liên quân miền Bắc. Khi đưa 
chúng tôi đi tham quan Phố Cổ dọc bờ sông Savannah, cha Sơn cho biết 
nơi đây gần hai trăm năm trước từng là một cái Chợ Người nơi buôn bán 
nô lệ đưa từ Phi châu sang. Nếu đơn thuần chỉ là chuyện cái Chợ Người thì 
cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đàng này cha Sơn kể rằng có một chuyến tàu 
chở nô lệ khi cập bến cảng Savannah người ta phát hiện trên tàu bị mắc 
bệnh dịch. Một số nô lệ đã chết và một số khác trong tình trạng nguy kịch. 
Không biết giải quyết cách nào số người da đen còn lại bị nghi ngờ lây bệnh 
không ai mua, đám chủ buôn người đưa tàu ra xa bờ rồi xua đuổi những 
người nô lệ xuống sông cho cá sấu giải quyết. Nếu đúng thật câu chuyện 
xảy ra như vậy thì đây là một sự dã man và tàn nhẫn không thể chấp nhận 
ở bất cứ thời đại nào. Sau khi đi dọc Khu Phố Cổ con đường lát đá xe rất 
khó đi chúng tôi vào Khu Phố Mới thiết kế những công viên nhỏ hình vuông, 
có những cây sồi cổ thụ với những mớ thảo mộc tên là Spanish Moss buông 
rũ như những nắm cỏ khô màu rêu bạc. Nhìn từ xa spanish moss giống 
rong biển giăng mắc trên cành cây phất phơ như những bóng ma trong đêm 
tối. Spanish moss là một loại ký sinh thực vật vì nó không tự mọc trên đất 
nhưng sống nhờ bám vào cây mà phải là cây sồi và hút nhựa từ thân cành 
sồi mà sống. Nếu mang spanish moss giăng mắc lên các loại cây khác nó 
sẽ không sống được, hoặc là nó chết trước hoặc là cây kia chết trước. 
Chúng tôi đi vào trung tâm thành phố đến một nơi nổi tiếng cũng là điểm du 
lịch được dân chúng gọi tắt là Căn Nhà Ma (the Haunted House). Muốn vào 
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tham quan ngôi nhà này du khách phải trả $12.00 một người. Thực ra căn 
nhà có tên là Mercer Williams House. Đã có nhiều câu chuyện ma quái 
được kể lại qua nhiều đời chủ nhân trước đó với những cái chết bí ẩn không 
giải thích được. Căn nhà đổi chủ nhiều lần cho tới năm 1969 người chủ cuối 
cùng tên là Jim Williams, một thương gia chuyên mua bán đồ cổ cũng là 
nhân vật chính trong câu chuyện ma được cha Sơn kể lại như sau. Williams 
là người nổi tiếng giàu có nhưng mắc bệnh đồng tính đem lòng yêu thương 
một chàng sinh viên tên là Danny Lewis Hansford 20 tuổi đang theo học 
nghệ thuật ở trường SCAD. viết tắt từ Savannah College of Art and Design, 
Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Savannah. Hai người chung sống 
hạnh phúc như trong những câu chuyện tình lãng mạn. Thế rồi một hôm 
Williams bắt gặp Hansford giao du thân mật với một người khác. Ông bắt 
đầu nhen nhúm lòng thù hận vì ghen tương và vì sự phản bội của chàng 
sinh viên trẻ tuổi. Điều gì phải đến đã đến. Hansford bị bắn chết trong một 
đêm định mệnh ngày 2 tháng Năm 1981. Cảnh sát đến lập biên bản. Nghi 
can số một trong án mạng này không ai khác chính là người chủ nhà 
Williams cũng là bạn tình của nạn nhân. Thế nhưng Williams một mực phủ 
nhận các cáo buộc ông là thủ phạm đã giết Hansford. Vụ án đưa ra toà xử 
4 lần. Sau phiên xử đầu tiên quan toà kết tội Williams với án tù chung thân. 
Ông kháng kiện lên toà cao và người ta đã mở lại hồ sơ điều tra thấy trong 
biên bản của cảnh sát có vài điều mâu thuẫn. Dư luận cho rằng quan toà kết 
tội Williams chỉ vì ông là kẻ đồng tính. Vụ án phải xử lại 3 lần nữa và lần cuối 
cùng Williams được tha bổng do ông thuê một phù thuỷ Voodoo yếm bùa 
những người trong bồi thẩm đoàn (jurors). Mụ phù thuỷ giao kèo là bùa yếm 
của bà chỉ hiệu nghiệm từ lúc xử án cho đến 12 giờ đêm. Trong phiên xử 
thứ tư là phiên toà cuối cùng Williams đã khai rằng vào buổi tối lúc xảy ra 
án mạng ông đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Ông khai 
là chính Hansford chĩa súng vào người ông bắn mấy phát bên phải ông né 
sang bên trái bắn mấy phát bên trái ông né sang phải. Sau đó ông không 
còn biết điều gì đã xảy ra do bất tỉnh. Bồi thẩm đoàn bị phù thuỷ Voodoo 
yếm bùa đã bỏ phiếu ông là người vô tội. Quan toà xử Williams trắng án. Từ 
toà án về nhà ông mệt mỏi khác thường. Ngay trong đêm hôm đó, vào lúc 
0 giờ người ta nghe nhiều phát súng nổ trong căn nhà ông đang sống một 
mình. Cảnh sát đến hiện trường thấy Williams đã chết trong tư thế ngồi trên 
chiếc ghế bành có nhiều vết đạn ghim vào ghế bên phải và bên trái y hệt 

như lời khai của ông tại toà án. Thế nhưng điều ma quái là theo kết quả giảo 
nghiệm của pháp y Williams đã chết vì bệnh viêm phổi chứ không chết vì 
trúng đạn. Câu chuyện chấm dứt ở đây. Mãi nhiều năm sau người ta vẫn 
không tìm ra thủ phạm đã giết Hansford. Vụ án đến bây giờ vẫn chưa được 
giải đáp (unsolved mystery). Đó là câu chuyện Căn Nhà Ma đã được viết 
thành tiểu thuyết tựa đề Midnight in the Garden of Good and Evil, sau đó 
được dựng thành film cùng tên… Bây giờ tới câu chuyện thi sĩ Conrad 
Potter Aiken và nghĩa điạ Bonaventura. Du khách đến thành phố Savannah 
thế nào cũng phải đi thăm một nơi đặc biệt thoạt nghe thấy hơi kỳ lạ, đó là 
ba cái nghĩa điạ rất đẹp với những sắc thái khác nhau nằm kế bên nhau mà 
Bonaventura nổi tiếng nhất. Cha Sơn nói rằng các nghĩa điạ Savannah 
được kỹ nghệ điện ảnh Hollywood chiếu cố đã tìm đến nhiều lần quay film 
cảnh đẹp. Nơi đây có những cây sồi hằng trăm năm trồng dày đặc khắp nơi 
tạo bóng mát khi trời nắng ban ngày, nhưng về đêm trở nên âm u rùng rợn 
với spanish moss lủng lẳng trên ngọn cây như những hồn ma thấp thoáng 
hiện về. Du khách đến từ Việt nam chắc chắn sẽ được mời tham quan 
nghĩa điạ Bonaventura đi tìm ngôi mộ lập dị của ông thi sĩ Conrad Potter 
Aiken. Tấm bia mộ của ông theo di chúc để lại phải là một chiếc ghế đá 
Conrad Aiken Bench (Chiếc Ghế Đá của Aiken). Ông sinh năm 1889 tại 
Savannah. Sau một thời gian dài bỏ xứ ông đã trở về Savannah sống những 
ngày cuối đời và chết năm 1973. Aiken tốt nghiệp Đại học Harvard năm 
1912. Là một thi sĩ, văn sĩ, kịch tác gia nổi tiếng ở Hoa kỳ ông đã xuất bản 
hàng chục tác phẩm trong đó nhiều bài thơ được đưa vào chương trình học 
của sinh viên học sinh ngành văn chương. Tập thơ đầu tiên của ông có tên 
Earth Triumphant xuất bản năm 1914. Tập thơ Selected Poems xuất bản 
năm 1929 mang lại cho ông một danh dự to lớn vì đoạt giải văn học báo chí 
Pulitzer Prize. Tuy nổi tiếng về văn chương nhưng cá tính của Aiken luôn bị 
ám ảnh nặng nề về cái chết tự sát hãi hùng của cha mẹ năm ông 12 tuổi. 
Một hôm ông ra nghĩa địa Bonaventura ngồi bên mộ của cha mẹ nằm cạnh 
bờ sông, tình cờ vào lúc đó có một chiếc tàu đi qua mang tên Cosmos 
Mariner vửa rời bến khởi hành tiến ra đại dương. Ông về nhà tìm đọc báo 
chí điạ phương dò xem chiếc tàu hàng đó sẽ đi đến nơi nào trên thế giới. 
Nhưng ông không tìm ra câu trả lời. Chẳng hiểu vì sao hình ảnh chiếc tàu 
cứ theo đuổi ông mãi khiến ông đã viết di chúc yêu cầu trên tấm bia mộ của 
ông là chiếc ghế đá phải viết hàng chữ “Cosmos Mariner – Destination 
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Unknown” (Con tàu Cosmos Mariner – Đi về nơi vô định); Và ông yêu cầu 
bất cứ ai ngồi trên chiếc ghế đá này phải cầm trên tay một ly rượu Martini 
mời ông cùng uống, nếu không làm như vậy đến tối ông sẽ về bẻ cổ. Đó là 
câu chuyện cha Sơn thường kể cho các du khách nghe. Tôi cũng được đưa 
đi tham quan ghế đá Aiken lần đầu tiên cách đây gần 20 năm. Thực sự là vì 
không dám đùa giỡn với người chết cho nên vào lúc đó tôi không dám ngồi. 
Không biết khi còn sống cha Đốc Khương đến nghĩa điạ Bonaventure có 
ngồi trên chiếc ghế đá này không tôi không nhớ. Nhưng tôi nhớ chắc chắn 
là Cha Quản lý Kính thân thương thời Làng sông sau 1975, khi được đưa 
đi xem mộ ông Aiken chúng tôi nói cách nào cha Kính cũng không ngồi. Tôi 
nghĩ có lẽ vì cha tôn trọng người chết. Anh Cao Văn Luyện kiến thức y khoa 
đầy mình cũng từ chối ngồi trên ghế đá Aiken. Tôi cho rằng anh không tin 
chuyện nhảm nhí. Thế nhưng phải nể phục vợ chồng anh chị Hồng và Loan 
bạn lớp 1967. Chị ngồi trước anh ngồi sau. Vậy mà chẳng có chuyện gì xảy 
ra. Hay là vì thấy hai người bạo dạn nên ông Aiken không dám đụng tới. 
Còn ĐC Matthêu? Đến Savannah lần này vì ít thời gian nên ĐC không đi 
đâu kể cả tham quan nghĩa điạ. Không biết mấy lần trước có khi nào cha 
Sơn mời ĐC ngồi trên ghế đá Aiken? Điều này phải hỏi ngài. Nhưng với 
năng quyền của chức Giám mục là quyền trừ quỷ thì thiết nghĩ chuyện hồn 
ma bẻ cổ không phải là một vấn đề đối với ĐC. Dẫu sao câu chuyện chiếc 
Ghế đá Aiken cũng là một đề tài thú vị cho du khách đến thăm thành phố 
nhỏ bé dễ thương này.

Giờ Chia Tay
 Hoa nở để rồi tàn. Người hợp để ly tan. Cuộc hội ngộ nào rồi cũng 

phải kết thúc. Cuộc hội ngộ của một vài anh em CCSLSQN Lớp 1967 trong 
tâm tình kỷ niệm mừng 50 năm tình bạn cũng đến hồi kết thúc. Sáng ngày 1 
tháng Mười một, 2017 chúng tôi Huấn Huệ Diệp và ĐC Matthêu dậy sớm ra 
phi trường lấy chuyến bay mỗi người đi về một phương để tiếp tục sứ mạng 
làm Muối Giữa Đời. Bạn Nhường và Thủy đã bay từ chiều hôm qua. ĐC 
Matthêu lại lên đường hoàn tất hành trình mục vụ rồi sau đó trở về nhiệm 
sở là Giáo phận Mẹ Quy nhơn. Chúng tôi chia tay nhau và tạm biệt ĐC trong 
một cảm xúc dạt dào tình tự dân tộc. Hoa kỳ được gọi là quê hương thứ hai 
nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là đất tạm dung. Việt nam mới thực sự trong 
tim óc của những con người nặng tình hoài hương. Thế nhưng bao giờ mới 
được trở về Quê Mẹ với chính danh và chính nghĩa? Biết đến bao giờ? Câu 
trả lời vẫn còn biền biệt xa xăm.

Philadelphia, PA
Thanksgiving Day, November 23, 2017 - Trần Công Huấn

Hoa kỳ được gọi là quê hương thứ hai nhưng xét cho cùng 
vẫn chỉ là đất tạm dung. Việt nam mới thực sự trong tim óc của 
những con người nặng tình hoài hương. (TCH)



130 - cöïu chuûng sinh lsqn cöïu chuûng sinh lsqn- 131

UT SINT UNUM 400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018 Ñaëc san 2018

30 naêm hoäi ccslsqn haûi ngoaïi UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 LO
V

E
 M

AY G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (P

hil 1,9)
Y

O
U

R
 L

O
V

E
 M

AY
 G

R
O

W
E

R
 M

O
R

E
 A

N
D

 M
O

R
E

! (
P

hi
l 1

,9
)

           
_____________________________

Sang Nguyen

Thương nhớ về quê hương 
Anh em ta cùng trường 
Chủng viện xưa còn đó

Càng lớn tình yêu thương 

Làng sông vùng đất cũ
Qui nhơn chủng viện vui
Kỷ niệm xưa còn mãi
Anh và tôi ngậm ngùi

Thương mãi những ngày xưa 
Từng hàng cây chỗ ngồi 
Ki niệm xưa trong trí
Vẫn theo ta mãi thôi 

Mỗi sáng tiếng chuông rung
Tôi và anh ngập ngừng 
Sal-ve Re-gi-na
Ca tụng Mẹ oai hùng

Sau lễ sáng ta vào 
nhà cơm để giải lao
Cùng chia nhau quả trứng 
Cơm trứng thế mà vui

Giờ học đã đến rồi 
Chúng ta vào lớp ngồi
Chờ cha thầy đến lớp 
Lòng lo lắng không thôi

Thoát kiểm tra bài cũ
Lòng cảm thấy vui vui
Giờ Pháp văn cha giáo 
Sai mỗi chữ một roi

Thương mãi những ngày xưa 
Chờ thứ tư hằng tuần 
Chúng ta cùng ra quân 
Núi Kỳ sơn ta đến 

Thương mãi Làng sông ơi 
Qui nhơn mãi tuyệt vời 
Chủng viện dù xa cách
Nhớ thương mãi không thôi 

Chuẩn bị  ta về nguồn 
Anh và tôi luôn luôn 
Không quên ơn giáo phận 
Thương mãi và cảm ơn 

YOUR LOVE MAY GROWER
more & more

               Năm cuối
__________ 
Dom.Long 
 

Sau khi vượt qua kỳ thi trắc nghiệm tại giáo xứ Hội Đức, tôi được 
nhận vào lớp 6 Tiểu Chủng Viện Làng Sông niên khóa 1964. Khi ấy 
tôi vừa 11 tuổi, mới học xong lớp 5 trường tiểu học Hoài Hảo. Cái 

tuổi chưa đủ khôn, chưa đủ lớn.
 Từ giã Hội Đức, từ giã cha xứ là Linh Mục Trịnh Hoài Ân, người có 
biệt tài: “Câu hòn chì” để đoán những việc đã xảy ra, tôi được ba mình dẫn 
đi nhập học. 
 Từ xa nhìn thấy TCV Làng Sông hiện ra thật đồ sộ, thật hùng vĩ. Từ 
cổng vào là hai hàng cây sao cao vút, với hai dãy nhà lầu to lớn nằm hai 
bên đối xứng, ở giữa là ngôi nguyện đường đầy nét cổ kính. 
 Sau khi gặp cha Nguyễn Thanh Bình, Giám Đốc Tiểu chủng viện 
để bàn giao đứa con, cha tôi ra về. Nhìn bóng dáng cha quay đi mà lòng 
tôi buồn rười rượi. Lần đầu tiên đi học xa nhà ở một nơi xa lạ với biết bao 
lạ lẫm, lòng tôi đầy bỡ ngỡ. Thế là tôi đã trở thành Các Chú (ở TCV là Các 
Chú, lên Đại Chủng Viện là Các Thầy).
 Có thể nói chương trình học của Các Chú ở Tiểu Chủng Viện cũng 
gần giống với chương trình học của các học sinh trung học ngoài đời thời 
bấy giờ. Chỉ khác là ngoài học văn hóa còn có thêmcác sinh hoạt tôn giáo: 
Giờ lễ - Giờ chầu – Giờ suy niệm – Giờ viếng Chúa… Đây là một chương 
trình giáo dục con người toàn diện nhằm đào tạo cho Các Chú cả về trí 
thức, thể chất và tâm linh. Tôi luôn luôn tự hào và cảm thấy may mắn là 
mình đã được đào tạo tại lò TCV Làng Sông.
 Nhưng năm 1964 cũng là năm tình hình chiến sự bắt đầu sôi động, 
chiến tranh lan rộng. Sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ (ngày 
1-11-1963), các vùng quê bắt đầu mất an ninh. Ban ngày sống với chế độ 
Cộng hòa miền Nam, đêm về thì các chú du kích, bộ đội giải phóng xuất 
hiện. TCV Làng Sông cũng rơi vào tình hình như vậy. Có lần mới sáng sớm, 
chúng tôi đã thấy các chú bộ đội đi thành hàng trên con đường làng trước 
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cổng TCV. Không thể để cho mối lo lắng về an ninh kéo dài ảnh hưởng tới 
công  việc chung, trước mùa hè năm 1964 Đức Giám Mục giáo phận (Đức 
Cố Giám Mục Đa Minh Hoàng Văn Đoàn) cùng với ban Giám Đốc TCV đã 
quyết định dời TCV Làng Sông lên Thành phố Quy Nhơn. Từ đây tên TCV 
Làng Sông được đổi thành TCV Quy Nhơn. 
 Thế là vì tình hình chiến sự mà năm tôi vào Làng Sông cũng chính 
là năm cuối cùng Các Chú còn được học tại TCV Làng Sông.
 Đến năm 1968 khi Đức Cố Giám Mục Phao Lô Huỳnh Đông Các 
vừa du học từ Hoa Kỳ về làm Giám Đốc TCV, ngài đã cho xây dựng lại TCV 
Quy Nhơn, gồm hai khối nhà 4 tầng khang trang đẹp đẽ nằm giữa nhà thờ 
chánh tòa và tòa giám mục Quy Nhơnnhư ngày hôm nay.
 Sau bảy năm làm Các Chú, tôi tốt nghiệp Tú Tài Bán năm 1970, Tú 
Tài Toàn năm 1971 (bắt đầu năm 1973 thì bỏ thi Tú Tài Một và chỉ còn giữ 
lại kỳ thi Tú Tài Hai – tương đương bằng tốt nghiệp cấp ba bây giờ). 
 Đầu năm học 1971 anh em lớp tôi được Đức Giám Mục gởi ra học 
tại ĐCV Xuân Bích Huế. Chương trình đào tạo tại ĐCV Xuân Bích Huế lúc 
ấy gồm ba năm triết học và bốn năm thần học. Nhưng năm chúng tôi ra 
ĐCV Huế cũng là năm cuối cùng ban triết học còn học tại đây. Bắt đầu năm 
sau, tức từ niên khóa 1972-1973, ban triết được dời vào ĐCV Hòa Bình Đà 
Nẵng. Như vậy lớp chúng tôi là lớp cuối cùng học ba năm triết học tại Huế. 
Lại một cái năm cuối nữa !
 Đây cũng là thời kỳ mà cuộc chiến Nam Bắc trở nên khốc liệt (tác 
phẩm Mùa hè đỏ lửa của Phan Nhật Nam đã mô tả được phần nào thời kỳ 
khốc liệt ấy). Tháng 3-1972, quân đội giải phóng miền Bắc ồ ạt tấn công vào 
Quảng Trị và chiếm được địa danh này. Hè năm đó, trước nguy cơ chiến 
tranh, ban Giám Đốc ĐCV Xuân Bích Huế đã phải cho các Thầy nghỉ hè về 
lại gia đình sớm.
 Học mãn ba năm triết tại ĐCV Huế, tôi được Bề Trên gọi về thực tập 
tại TCV Quy Nhơn niên khóa 1974-1975. Ai đâu ngờ đâu đây cũng là năm 
cuối cùng của chương trình đào tạo Các Chú tại các TCV trên toàn miền 
Nam ! 
 Cùng đi thực tập TCV năm ấy, còn có thầy Nguyễn Văn Khôi, hiện 
là Đức Giám Mục giáo phận Quy Nhơn, thầy Trương Đình Hiền, hiện là Cha 
Tổng Đại Diện giáo phận Quy Nhơn, thầy Nguyễn Văn Hải (có biệt danh là 
“Hải Tiến Sỹ”) hiện nay là tiến sỹ Hải đang định cư ở Úc, thầy Nguyễn Thanh 

Huân hiện cũng đang định cư ở Úc và thầy Phạm Xuân Điềm hiện là anh 
nông dân thứ thiệt tại ấp Bình Tân xã Xuân Phú, Xuân Lộc.
 Sau biến cố năm 1975, một số Thầy (lớp lớn) được tập trung về 
ĐCV Quy Hải (trường trung học Vi Nhân cũ, nguyên là trường trung học La 
San bàn giao lại cho giáo phận Quy Nhơn) do Cha Nguyễn Soạn làm Giám 
Đốc – hiện giờ ngài là Đức Giám Mục Phê rô Nguyễn Soạn và đã nghỉ hưu.
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, năm 1978, cơ sở này đã bị tịch thu để 
làm khu nhà ở cho tập thể giáo viên trường đại học Quy Nhơn. Từ đó một 
số Thầy phải về tập trung tại TCV Quy Nhơn. Một số khác được Bề Trên 
gởi đi giúp xứ. Một số khác tìm cách ra nước ngoài để theo đuổi con đường 
tu trì và được thụ phong Linh Mục nơi xứ người. Còn một số khác nữa thì 
không tiếp tục ơn gọi mà xuất ra lập gia đình, trong đó có tôi. 
 Giờ đây nhìn lại quãng thời gian dài mười bốn năm được ở trong 
nhà Chúa với biết bao cảm xúc khó tả, trong đó có cái cảm xúc đặc biệt của 
một kẻ chuyên lọt vào Năm Cuối, tôi chỉ còn biết cảm tạ ơn Chúa về những 
hồng ân và sự quan phòng mà Ngài đã ban cho tôi trong suốt thời gian qua 
với hai tiếng xin vâng: FIAT MIHI ! 
 Chắc chắn rồi ai trong chúng ta cũng sẽ có một năm cuối cùng trong 
cuộc đời mình, cái năm mà không ai biết sẽ đến vào lúc nào. “Cho nên Anh 
Em cũng vậy, Anh Em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút Anh Em không ngờ 
thì Con Người sẽ đến” (Mtt 24-44). 

 
Mùa Phục Sinh năm 2017

Dom. Long
___________________________________________________________

Khoa Nguyeãn
tieãn ÑC Matthew taïi
Phi tröôøng Houston
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đặt biệt là khách du lịch từ các nơi đến. Chúng tôi nhận thấy có rất đông 
người Đại hàn du lịch và đến xem ngôi thánh đường này. Đến giờ, người 
hướng dẫn đưa du khách lần lượt vào bên trong nhà thờ để xem. Khi vào 
bên trong nhà thờ, chúng tôi thấy cả một vẻ nguy nga, tráng lệ và đồ sộ.
 Nhìn lên trần bên trên cung thánh hình vòm thấy lồng lộng cao và 
bên dưới là hình chiếc lọng cao bên trên bàn thờ. Trên cung thánh, có một 
người ăn mặc đàng hoàng, đứng canh giữ không để một ai được bước lên 
cung thánh. Bên dưới, ngay trước cung thánh, cũng có hai cô đứng quay 
mặt xuống, không để một ai được bước lên khu vực cung thánh.
 Sau một tiếng đồng hồ quan sát bên trong nhà thờ cùng là những 
khu vực chung quanh nhà thờ, người hướng dẫn báo cho du khách biết sắp 
đến giờ cử hành thánh lễ, nên các du khách lần lượt ra khỏi khu vực này. 
Đây là một một ngôi thánh đường và nay đã được nâng lên là nhà thờ chính 
tòa với cái vẻ uy nghiêm và lộng lẫy của nó. Hằng năm, có khoảng 3 triệu 
du khách đến viếng nhà thờ chính toà này.
 Trưa hôm sau, rời Barcelona, nhóm chúng tôi đến ga xe lửa “Rail 
Europe’  để từ đó đáp xe lửa  cao tốc đi Lộ Đức, phải mất khoảng 6-7 tiếng 
đồng hồ mới tới nơi. Đến Lộ Đức, chúng tôi đến khách sạn đã được giữ 
chỗ từ trước. Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng, chúng tôi đã thấy từng đoàn 
khách hành hương khác nhau tiến về đền Lộ Đức. Từ khách sạn, chúng tôi 
chỉ phải đi bộ độ 5-10 phút là vào nơi trung tâm Lộ Đức. Gần như ngày nào 
cũng vậy, bao nhiêu khách hành hương tuôn về đây để được kính viếng và 
chiêm ngắm Mẹ Lộ Đức. Vào bên trong trung tâm, chúng tôi đã thấy ngay 
một ngôi thánh đường đồ sộ, cao sừng sững giữa bầu trời, trên một ngọn 
đồi không cao lắm. Bây giờ là 9 giờ sáng, có thánh lễ đồng tế cho những 
ai muốn tham dự thánh lễ với những bản hát thánh ca bằng tiếng Pháp.  
Chúng tôi đã cùng nhau tham dự thánh lễ  thật sốt sắng.
 Sau thánh lễ, chúng tôi đi vòng xem những cơ sở chung quanh Lộ 
Đức, ăn trưa và trở lại trung tâm Lộ Đức, lần hạt Mân Côi chung với những 
khách hành hương khác ngay trước hang đá Mẹ. Một quang cảnh vô cùng 
xúc động vì lần đầu tiên được nhìn ngắm ảnh thánh Mẹ Lộ Đức là nơi Mẹ 
đã ban nhiều ơn lành cho con cái Mẹ từ muôn phương về. Lộ Đức, một 
địa danh thánh mà đã từ lâu tôi hằng mong ước đến nhìn tận mắt. Sau đó, 
chúng tôi đến suối Lộ Đức và ở đó đã có đông người đang ngồi xếp hàng 
để chờ đến phiên mình vào tắm ở suối Mẹ. Có rất nhiều người tình nguyện 

                                                  HÀNH TRÌNH 
                                                      VỀ VỚI MẸ

      Nguyễn Ngọc Thể

Chuyến bay hãng hàng không Norwegian đáp xuống phi trường 
Barcelona vào buổi chiều thu. Barcelona là một thành phố độ 1 
triệu 600 ngàn dân, một thành phố lớn thứ hai của Catalonia (trên 

7 triệu rưỡi dân mà hiện nay đang đòi độc lập, tách rời khỏi đất nước Tây 
ban nha). Barcelona, như tin tức đã được loan tải thời gian gần  đây, một 
chiếc xe Camion lớn đang chạy trên đường phố rồi đâm thẳng lên lề đường 
phố đông người, khiến một số bộ hành phải chết tại chỗ. Đây là hành động 
của 1 tên khủng bố khiến dư luận xôn xao, lo lắng. Chưa hết, Barcelona 
được coi là là thủ phủ của Catolonia mà hiện nay dân chúng tại thành phố 
đang rầm rộ biểu tình, xuống đường đòi hỏi độc lập, tách rời khỏi chính phủ 
trung ương Tây ban nha. Tuy nhiên, tin vừa cập nhật, thì người thủ lãnh đã 
khởi xướng, xách động cuộc biểu tình đòi hỏi độc lập đã bị truy nã và bắt 
được. Đó là Puigdemont...
 Trời đang vào thu. Nắng chiều đang dần xuống trên thành phố 
Barcelonia nhuộm cả không gian một màu vàng úa. Chiếc Taxi đưa  chúng 
tôi về khách sạn đã được giữ chỗ trước. Sáng hôm sau là ngày Chúa nhật, 
chúng tôi tìm đến tại một nhà thờ gần đó để tham dư thánh lễ. Sau đó, 
chúng tôi cùng nhau đáp xe Bus để đi xem thành phố. Tuy nhiên, xe Bus 
chở chúng tôi đã phải dừng lại một số nơi vì chính ngày Chúa nhật này 
đang có biểu tình lớn của dân chúng để đòi độc lập. Họ đã hô to: “Viva 
Espana. Viva Espana...” Nhưng rồi chúng tôi cũng đi xem được một số nơi 
trong thành phố.
 Đến trưa hôm đó, chúng tôi cùng nhau đến để lấy vé vào xem ngôi 
thánh đường công giáo to lớn và cổ kính tại Barcelona, gọi là “ La Sagrada 
Familia Church”. Nhà thờ này được khởi  xây vào năm 1882 do kiến trúc sư 
Antoni Gaudí khởi xướng. Hiện tại đang được trùng tu các tháp cao chót vót 
và dự trù cho sẽ hoàn tất sớm.(xin xem chi tiết nơi Website <sagradafamilia.
cat). Muốn được vào xem bên trong ngôi thánh đường đồ sộ này, chúng tôi 
phải sắp hàng dài để mua vé (18 Euro cho mỗi người). Có rất đông người, 
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đến đây để được phục vụ cho những người được lội xuống suối Mẹ. Có 
những chiếc xe lăn được người nhà đưa đến đây để cũng được dầm mình 
trong nước suối hầu xin Mẹ ban ơn chữa lành hồn xác. 
 Cho đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, lại có một buổi rước kiệu 
Mình Thánh Chúa trọng thể từ nơi tiến đường nhà thờ Lộ Đức đi cho tới một 
nhà thờ khác cách đó độ nửa cây số, tức một ngôi thánh đường khác mang 
tên nhà thờ thánh Giáo hoàng Pio X. Mình Thánh Chúa được đặt tại đây 
trong nửa tiếng. Mọi người hiện diện chầu kính đang khi ca đoàn hát bằng 
tiếng Pháp hoặc bằng Latinh những bài Thánh vịnh. Giờ chầu kết thúc. Mọi 
người giải tán hoặc đi xem thêm mấy cơ sở quanh đó hoặc đi ăn chiều để 
rồi sẽ trở lại trung tâm Lộ Đức để có buổi rước nến vào ban tối. Buổi rước 
nến cùng với kiệu Mẹ Lô Đức qua hàng ngàn, hàng ngàn ngọn đèn được 
thắp lên của những người tham dự. Đoàn rước nến đi vòng quanh và sau 
cùng là chiếc kiệu Mẹ tiến về trước thánh đường Lộ Đức. Nơi đây có một 
nhóm các anh chị nói những ngôn ngữ khác nhau để lần lượt lần chuỗi Năm 
Mươi: như Ba lan, tiếng Pháp, tiếng Bồ đào nha, tiếng Việt (do Nhóm chúng 
tôi phụ trách) và cuối cùng là tiếng Tây ban nha. Xen kẽ vào mỗi chục kinh, 
người phụ trách hát (Cantor) bắt lên bài: AVE, AVE, AVE MARIA... Nghi thức 
cuối cùng là xông hương lên ảnh tượng Mẹ và kết thúc 1 ngày cầu nguyện 
nơi Trung tâm Mẹ Maria. Chúng tôi đã lưu luyến giã từ Lộ Đức với tâm tình 
kính mến. 
 Sáng hôm sau, chúng tôi vội vã rời Lộ Đức để đáp máy bay đến phi 
trường Orly, Pháp quốc và từ đó, đổi máy bay đến phi trường Lisbon (Bồ 
đào nha). Đến phi  trường Lisbon thì trời đã ngả về chiều và bóng tối đã 
sập xuống thật nhanh. Tại phi trường Lisbon, vài người trong nhóm chúng 
tôi gặp trục trăc khi họ “check out” tại phi trường do hệ thống Computer bị 
ngưng trệ. Họ phải ở lại đêm tại Lisbon. Còn lại vài người chúng tôi phải 
tiếp tục hướng về Trung Tâm Fatima cho kịp chương trình mừng kỉ niệm Mẹ 
Fatima hiện ra với 3 Trẻ đúng 100 năm (1917-2017). Sáng hôm 13 tháng 
10, 2017 vài người kẹt lại tại Lisbon, cuối cùng cũng đã theo kịp chúng tôi 
để cùng với bao nhiêu du khách hành hương đến từ một số nơi trên thề 
giới đang tiến về quảng trường Fatima. Số người có mặt ước khoảng hơn 
nửa triệu người. Tại nơi đây, chúng tôi đã vô cùng cảm động khi chứng 
kiến đoàn người đang hăng hái tiến về Trung Tâm Fatima để cùng nhau cử 
hành ngày kỉ niệm trọng đại này. Cho đến 11 giờ trưa thánh lễ đại trào do 

một số các Hồng y, Giám mục và đông đảo linh mục cùng cử hành thánh lể. 
Ngôn ngữ chính trong buổi lễ này là tiếng Bồ đào nha. Tuy nhiên, ở phần 
Lời Nguyện Giáo Dân, chúng tôi đã ghi nhận là có nhiều người nói những 
ngôn ngữ khác nhau tiến lên lễ đài để dâng Lời Nguyện, trong đó có Lời 
Nguyện băng tiếng Việt: “Xin Chúa thương ban cho những ai đang bị bách 
hại vì lòng tin, được thêm can đảm và vững vàng hi sinh.”Trước lúc kết thúc 
thánh lễ, những người hiện diện nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình lớn 
hình ảnh Đức Giáo hoàng Phanxico hiện ra với lời chào mừng ngày Kỉ niệm 
quan trọng này cùng với phép lành Tòa Thánh. Đại lễ được kết thúc khoảng 
gần 2 giờ chiều. Nhiều người tạm thời rời khỏi quảng trường để đi ăn trưa 
và nghỉ ngơi.
 Ban chiều, khoảng 6 giờ, có chương trình hòa nhạc thật tuyệt vời 
và kéo dài cho đến khoảng 9 giờ đêm. Sau đó, có chương trình “Air show”. 
Hình ảnh Mẹ Fatima hiện ra uy nghi dưới vòm trời đêm cùng với 3 Trẻ. Một 
đêm thật huyền diệu sau một ngày dưới bầu trời Fatima để cầu nguyện với 
Mẹ cho gia đình, cho tổ quốc thân yêu…Sáng sớm hôm sau, chúng tôi trở 
lại linh đài Mẹ để tham dự thánh lễ. Rời Fatima, nơi đất nước Bồ thật hiền 
hòa, thật bình yên. 
 Giờ đây, chúng tôi đã trở lại phi trường Lisbon, đến đất Pháp để đi 
xem một số nơi. Ngày 15 tháng 10, ban chiều, chúng tôi đã đến dự lễ Chúa 
nhật tại nhà thờ Notre Dame de Paris. Người đến dự lễ thật đông, chật 
ních cả thánh đường, không như người ta tưởng là nhà thờ này, mỗi Chúa 
nhật, không có mấy người đến dự lễ Chúa nhật (?) Có 1 Giám mục chủ tế, 
một vị Giám mục khác và khoảng 10 linh mục khác cùng đồng tế. Một ca 
đoàn, dĩ nhiên là hát bằng tiếng Pháp, hát những bản thánh ca thật tuyệt 
vời. “Seigneur, ne nous traite pas selon nos peches! Seigneur, ne nous juge 
pas selon nos offenses!” và bản Thánh vịnh 22: “J’habiterai la maison du 
Seigneur pour la duree de mes jours (CN 28 MTN).
 Những ngày chót còn lại nơi đất Pháp, chúng tôi đã đi xem bảo tàng 
viện Louvre, Arc de Triomphe, tháp Eiffel, đi thuyền trên sông Seine vào ban 
đêm, đi xem Galleries de la Fayette... Và cuối cùng, vài chúng tôi rời đất 
Pháp nơi phi trường Charles de Gaulle, qua ngả nước Anh (Manchester) để 
trở về Hoa kỳ.
 Những ngày dừng chân ở Lộ Đức, ở Fatima, chúng tôi đã được 
diễm phúc sống gần Mẹ, lòng cảm thấy như ngập tràn tình Mẹ ban cho 
(Tieáp theo trang 139)
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    SỨC SỐNG MỚI 
    của anh em ccs tại Qui nhơn
_________________________________
 

Hôm nay anh em Qui nhơn đã có mặt tại Chủng Viện để tìm một 
nguồn sống mới cho nhóm hầu đủ sức làm Trung tâm tiếp nhận 
thật  chu đáo cho cuộc ĐẠI HỘI VỀ NGUỒN 2017 của ccslsqn 

trong nước vào ngày 26 và 27  tháng 7 này.
  
 Được sự ủng hộ và đốc thúc mạnh mẽ của cha Linh hướng, anh 
Phó Hội Pet Lê Quang Nhu đã gọi mời tất cả anh em  ccs vùng Bình Định và 
bác Hà Văn Sanh trên 80 tuổi từ Hoà Nguyên tỉnh Phú Yên với  anh Nguyễn 
Mạnh Tường  và Hoàng Tý từ Cam ranh đã có mặt.
 
 Cha Linh hướng xướng kinh “Cúi xin Chúa sáng soi” cùng anh em 
sốt sắng dâng lời nguyện xong, chúng tôi xoay tròn các ghế ngồi  thành một 
vòng tay ấm áp. Hôm nay có 2  đề tài mà cha Linh hướng đề ra: 1 là làm 
mạnh lại sức sống hoạt động của anh em Bình định. 
2 là sơ thảo chương trình cho những ngày Đại hộ Về nguồn 2017.
 
 Cha Linh hướng dẫn giải sự việc cần thiết  mà anh em có mặt hôm 
nay xong, ngài đề nghi phát mỗi người 1 phiếu trắng để ghi tên người mà 
mình muốn bầu làm nhóm trưởng theo hình thức giấy trắng mực đen không 
thể chối cải.
 
 10 tên anh em được ghi trên bảng đen thế là cuộc đếm phiếu bắt 
đầu
 
__7 phiếu bầu trên 10 là anh Fx Nguyễn Hồng Sơn (ngày xưa là chú Chi bủn 
vì ốm yếu ho hen,  nay to mập nên gọi tên đẹp hơn).
__3 phiếu bầu trên 10 là anh Pet. Lê Quang Nhu. Đang giử chức Phó Hội 
Trưởng anh em trong nước.

__ Người mà anh em đang mong muốn nữa là anh Paul Nguyễn Quang 
Thanh ( Linh ) nhưng  vì lý do quá bận công việc nên anh chấp nhận cộng 
tác với anh Sơn (Chi).

Như vậy kết quả là: 

Trưởng nhóm: anh Fx Nguyễn Hồng Sơn ( Chi ) 
 Đt  0133355451  E-mail:  hongson296@yahoo.com
 
Phó nhóm:  anh Paul. Nguyễn Quang Thanh ( Linh ) 
  Đt: 0913400360   E-mail:  quangthanh1959@gmail.com
 
 Xin cám ơn Đức thánh Quan thầy đã cho chúng con có 1 ngày đẹp 
trời và ấm áp tình người của anh em ccs tại Qui nhơn.

FxHoangTy

chính mình, cho bao người thân yêu va cho quê hương yêu Việt nam.
 Nguyện xin Mẹ khấn ban ơn hòa bình cho thế giới, cho đất Việt và 
bao con dân được mau chóng thấy ngày tươi sáng hơn.

               Nguyễn Ngọc Thể
                (Tháng 10, 2017 

(Kỉ niệm Mẹ hiện ra tại Fatima 100 năm)

(Ñoïc tieáp trang 137)
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                 NAM CALIFORNIA 
             ÑOÙN ÑC MATTHEW
         ________________________________________
                                                           Söông Nguyeãn

Quí Cha và Quí Anh Chị Thân Mến,
Xin gửi vài tấm hình kỷ niệm của Đức Cha Matt với nhóm anh em 
Nam Cali trong dịp Ngài ghé thăm.

                    
    Cha Tuấn và Quí Anh 
Chị dùng cơm trưa với 
Đức Cha Matt và nghe 
Đức Cha nói về tình hình 
của Giáo     Phận Qui 
Nhơn. Lời cuối, Ngài cảm 
ơn tất cả những đóng góp 
của Quí Cha và Quí Anh 

Chị cho Giáo Phận trong công cuộc xây dựng vừa qua. Ngài cũng không  
quên tặng mỗi người 1 cuốn “ Cẩm Nang Năm Thánh Giáo Phận Qui Nhơn”, 
cuốn sách nhỏ, ngắn gọn nhưng súc tích.

          
Chụp hình lưu niệm 
với Đức Cha Matt

Tiễn Đức Cha lên phi 
trường LAX để đi 
San Jose.

 Trên đường đi, các Anh lại được nghe Đức Cha kể chuyện vui tiếp 
tục. Đường dài nhưng lại thấy ngằn, vì những câu chuyện dí dỏm do Đức 
Cha kể. Đến hôm nay Quí Anh Chị Nam Cali mới biết tài kể truyện của Đức 
Cha. Đức Cha đã kể truyện hơn 11 năm cho các cụ già và các thiều niên khi 
Ngài giúp xứ nên bây giờ Đức Cha đem sở trường thành sở dụng thì có gì 
khó đâu! khó chăng là nhớ lại để kể, nhưng nói về trí nhớ của Ngài thì khỏi 
bàn...Tuyệt.
   Chúc Đức Cha luôn mạnh khỏe, bình an và đem nhiều niềm vui 
đến cho mọi người trong cuộc hành trình của Đức Cha.
    

Tường trình từ Nam Cali.
 Simon Nguyễn Sương
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TÂM TÌNH… CUỐI NĂM
——+——–+0+——–+——

Giọt lệ mừng… lăn dài trên 
má
Đội ơn Ngài đã đoái tình 

con
Bao năm chờ đợi mỏi mòn
Thì nay Ngài đến… cho tròn Lời xưa!

Chúc mừng Bà… no đầy ơn phước
Con Chúa Trời Bà sẽ cưu mang
Xin vâng… lời Mẹ rõ ràng
Thiên thần báo mộng… trên đàng 
Belem!

Nơi Belem… hang lừa tăm tối
Mẹ Chúa Trời sinh hạ Hài Nhi
Bò lừa hơi thở phò phì
Sưởi lòng Con Chúa… Hài Nhi mỉm 
cười!

Sân giáo đường vui như ngày cưới
Chuông giáo đường rải tưới niềm 
vui
Merry Christmas, mọi người
Cùng nhau chúc tụng, tiếng cười rộn 
vang!
…

Nay lễ kết… mọi người về hết
Bánh với quà hội họp cùng chia
Mừng New Year, nâng ly năm mới
Quên Chúa Trời trong máng lừa 
kia!

Đừng, đừng con, sao nói vậy kìa
Hãy cùng về chúc mừng năm mới
Ta đến đời cứu nhân chuộc tội
Chẳng đến vì… được chúc tụng 
đâu!

Về đi con, mọi người đang đợi
Ta quen rồi, chẳng có buồn đâu
Ta chúc con cùng người, năm mới
Một tâm hồn thanh thản, bình an!

Nhưng nhớ nghe lòng Ta luôn mở
Đón mọi người chạy đến cùng vui
Thiên đàng luôn rộn tiếng cười
Ngày nào cũng lại là ngày New 
Year!

*** (Thâm Nguyễn)

           CAM RANH HỌP MAËT

Ngày 7/12/2017 cha linh hướng của CCSLSQN quốc nội rất ưu ái 
và tận tình đã gợi ý và đến dâng THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO 
CÁC ÂN SƯ VÀ ACE CCSLSQN còn sống hay đã qua đời tại giáo 

xứ Hòa Yên-Cam Lâm-Khánh Hòa. Thánh Lễ và cuộc họp mặt giữa cha linh 
hướng và 20 ACE CCSLSQN thuộc giáo phận Nha Trang diễn ra trong bầu 
khí thân thương và hân hoan. Và cũng như mọi khi, câu chuyện và tiếng 
cười nổ lên như bắp rang với sự tham gia của các sư huynh Vui (PR), Hồng 
(PR) và anh Sơn (HN) như anh nói anh có tới 2 sổ gia đình công giáo vì gia 
đìnAh anh có tới 12 người. Đặc biệt có ccs nk69 Jos Nguyễn ĐứcThành ở 
Suối Nghệ Bà Rịa Vũng Tàu về cùng tham dự.
 Như đã biết, thời tiết trong tháng 11 ở vùng Cam Ranh Khánh Hòa 
năm nay khá nhiều bão tố phong ba nên Thánh Lễ dự định thường niên 
được hoãn lại. Nhờ sự ưu ái và tận tình của cha linh hướng, Thánh Lễ nầy 
được tổ chức cách gấp rút, do đó sẽ có những thiếu sót như không kịp 
thông tin đến quý Cha và quý ACE, kính xin quý Cha và quý ACE niệm tình 
tha thứ.
 Tạ ơn Chúa!. Tạ ơn Thánh Giuse quan thầy!.UT SINT UNNUM

Ngoïc Ñoã
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      THÖ TÍN

Thân mến chào quý BCH Hội CCS/LS/QN,

Như mọi năm, năm nay Nội San CCS 2017 chúng mình lại đến tay 
cùng anh em trước ngày mừng lễ kính Thánh Giuse Quan thầy, 
19 thángg 3.

 Như đã bàn với nhau trước, năm nay, người phụ trách in ấn tập Nội 
San, đã giảm thiểu số tập Nội San gởi đi các nơi, lý do: tiền cước phí ngày 
càng tăng, đặc biệt là các vùng châu Úc, châu Âu. Hơn nữa, quý cha và 
số anh em hiện đang xử dụng máy “Computer” không phải là ít. Cho nên, 
người xử dụng máy, có thể vào đó để đọc các bài viết nào tuỳ thích, từ đầu 
cho đến cuối. Theo thiển nghĩ của tôi (nhưng cũng có phần thực tế), việc 
cắt giảm “gởi báo” như vừa nói, cho thấy tình trạng “chiếc hầu bao” của 
quỹ Hội đang ngày càng teo dần! Những “món quà “nho nhỏ” gởi cho quỹ 
Hội như có vẻ thưa thớt dần! Nói thế, không có nghĩa là BCH Hội, vì “chính 
sách kinh tế” nên chủ trưởng  “nhất cận, nhì viễn” đâu, mà còn phải là “kính 
nhi viễn chi” nữa là đàng khác. Người ở xa thì lúc nào thì cũng được luôn 
nghĩ tới và mến chuộng hơn. 

 Các quý vị đàn anh xa gần, vì tuổi tác, lại không thể xử dụng máy 
móc được, nên hằng năm, lòng vẫn muốn có “người con tinh thần”  Nội san 
đến tận tay. Với nguyện ước chân thành đó của quý đàn anh, nên bắng 
cách nào đi nữa, chắc rằng, Nội San vẫn đến với quý anh đều đặn hằng 
năm.

 Riêng nhận xét cá nhân của kẻ ghi mấy dòng này, Nội San 2017, 

From: Nguyeãn Ngoïc Theå:
___________________________

xem ra có phần khởi đắc hơn, “hot” hơn, với những hình ảnh, dù là trắng 
đen, nhìn cũng thật rõ ràng. Lại nữa, các bài viết hoặc “sưu tầm”, đọc cũng 
thấy đắc ý. Đặc biệt hơn nữa, Nội San 2017, có phần thêm danh sách quý 
cha, quý anh em trong nước, để tiện bề liên lạc, khi cần. Nói tóm, tập Nội 
San năm nay đẹp và xúc tích hơn trước. Đúng là “hậu sinh khả uý”. Hoặc 
“con hơn cha là nhà có phúc.”

 Không biết những dòng ghi nhận nêu trên, có gì làm phiền lòng 
quý cha và quý anh em không. Nếu có, thì cũng xin cúi  đầu tạ tội. Thông 
thường, “sự thật thì mất lòng”, như người ta thường nói. 

 Vài dòng thô thiển và nhận xét mộc mạc, kính mong quý cha, quý 
vị gần xa đón nhận, cũng không quên khen BCH hiện tại một phát, như là 
cung cách “mèo khen mèo dài đuôi.” 

 Xin cùng nhau đón mừng ngày LỄ KÍNH THÁNH GIUSE - 19 tháng 
3 - với tâm tình trở về cội nguồn.
________________________________________________

From: Leâ Coâng Toâng:
__________________________

Vừa nhận được đặc san ccs kỳ này đẹp lắm,chọn lọc bài viết rất hay,cám 
ơn anh Sang và các bạn ccs rất nhiều,chúng ta chỉ còn một sợi dây nối kết 
duy nhất là tình LS và tim chủng viện qua tập đặc san này,đề nghị lần sau 
anh Sang cho xem hình rõ mặt bạn bè ccs khắp nơi .cám ơn nhiều lắm
Lecongtong
________________________________________________

From: BCH

Xin chaân thaønh caûm ôn nhöõng khích leä tinh thaàn baèng thö email 
vaø raùt nhieàu baèng ñieän thoaïi töø quí cha vaø anh em khaép nôi. 
Nguyeän xin Chuùa chuùc laønh cho nhöõng gì toát ñeïp chuùng ta ñaõ 

laøm cho nhau...
Ban thöïc hieän Noäi San ccslsqn.
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DÖÏ TRUØ 
CHUYEÁN ÑI VN 2018



148 - cöïu chuûng sinh lsqn cöïu chuûng sinh lsqn- 149

UT SINT UNUM 400 naêm gpqn ñoùn nhaën tin möøng

Ñaëc san 2018 Ñaëc san 2018

30 naêm hoäi ccslsqn haûi ngoaïi UT SINT UNUM

Y
O

U
R

 LO
V

E
 M

AY G
R

O
W

E
R

 M
O

R
E

 A
N

D
 M

O
R

E
! (P

hil 1,9)
Y

O
U

R
 L

O
V

E
 M

AY
 G

R
O

W
E

R
 M

O
R

E
 A

N
D

 M
O

R
E

! (
P

hi
l 1

,9
)

1. Phạm Đình ÁI
5 Dianne Ct.
Springvale South VIC 3172
AUSTRALIA

2. Thái Bình AN (42)(+)
6497 Gladiola St.
Eastvale, CA 92880
(951) 258-1040

3. Vũ Văn AN ( 49 )
6 Allambee Crescent 
Beverly Hills, NSW 2209 
AUSTRALIA

4. Hồ Ngọc ANH (70)
8420 Woodsedge Dr.
White Lake, MI 48386
(248) 698- 7767/420-0283 (cell)

5. Phùng Hoàng ANH
72 Rue des Plantes
44100 Nantes, France
Tel. 0240594915
aphavn@yahoo.fr

6. Nguyễn Như ÁNH (60)
6117 N. Seeley
Chicago, IL 60659
(773)227-5956
nguyennhuanh@sbcglobal.net

7. Nguyễn Ngọc BAN
209 N. Woodlynne Ave.
Tampa, Florida 33609
(813) 348-0206
paul8ban@netzero.net

8. Lê BÀNG (+)
625 Magellan Ave.
Bradenton, Florida 34243
(941) 753-9784

9. Nguyễn Xuân BẢNG (57)
12226 Herritage Grove
Houston, Texas 77066
(281) 447-2598

10. Võ Tấn BẢO
2351 Harvey Ln.
Garden Grove, Ca 92841
(714) 537-8684
baovo59@yahoo.com

11. Rev. Vincent d’Auriol
(tức Cha Phạm Đắc Bằng)(+)
833 St. Ann’s Ave.
The Bronx, New York 10456
(718) 742-7724

12. Võ Đức BÀNG (73)
214-/*Alhambra, CA 91801
(626) 308-0803 (B)
(626) 458-7684 (H)

12a. Nguyễn Danh Bich (67)
5401 W. Lehnhardt Ave.
Santa Ana CA 92704
714-417-8698

13. Vũ Ngọc BIÊN (57)
1005 N. Granada Ave.
Alhambra, CA 91801
(626) 458-6534 (H)

14 .Anthony BÌNH Nguyễn (58)
8250 Albion River Ct.
Sacramento, CA 95828
(916) 682-8010
anthonybeen@yahoo.com

15. Nguyễn Thanh BÌNH (40)
8996 Bryan Dairy Rd.
Largo, Florida 33777
(727) 397- 2986

16. Tadeo Trần BÌNH (57)
3739 Yakima Ave. Apt # 4  
Tacvoma,WA 98418
253-282-1071

17. Phan Công BỘ
28 Sullivan St.
Springvale, VIC 3171
AUSTRALIA
Phone: (03) 9512-4459

18. Võ Thành BÚT
3535 168th St.
Torrance, CA 90504
(310) 323-8809

19. Võ Văn BÚT (HỔ) (57)
620 Myrtle St.
Sioux City, Iowa 51103
(712) 277-4525

20. Nguyễn Quang BỬU
21 Rue Alexandre Fourny, 44230ST
Sebastien sur Loire - FRANCE
Phone: 025-179-2009

21. Rev. Trần Ngọc BỬU (57)
414 East 14th St.
New York, New York 10009
212) 254-0200

22.Đỗ Văn CA (62)
4236 Simsbury Comm.
Santa Ana, CA 92704
(714) 839-4838

23. Nguyễn Thanh CAO (39)
1148 Cumberland St.
St. Paul, Minnesota 55117
(651) 227-5865
caothanhnguyen@hotmail.com

24. Võ CAO
7508 Highwater Dr., New Port
Richey, FL.34655
727-376-7520

25. Nguyễn Minh CẢNH(49)
12514 Holly Ave, N.E.
Albuquerque, NM 87122
(505) 797-1659(H)/480-8628(c)

26. Nguyễn Uy CẬN (56 )
3900 124th St.
Urbandale, Iowa 50322
515) 278-6722

27. Huỳnh Như CẨN (+)
6450 N. Ridge
Chacago, Illinois 60626
(773) 743-8700

28. Trần Ngọc CẨN
Kirchgasse, N° 5
Windheim D- 8641
Steinbach/Wald Germany
Phone : (49) 9268493.)

29. Bạch Quang CẬY (55)
2525 18th St. SE
Auburn, Washington 98002
caybach@hotmail.com

30. Võ Thành CÔNG (71)
530 Evanwood Ave
La Puente CA 91744
(626) 961-2073

31. Nguyễn Minh CƯƠNG
1442 Reesling Drive
Mestite, Texas 75150
214) 681-0297

      
       CÖÏU CHUÛNG SINH 
       LAØNG SOÂNG QUI NHÔN HAÛI NGOAÏI

Danh Saùch
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32. Rev. Lương Minh CHÁNH(61)
P.O. Box 450
Goodna Old 4300
AUSTRALIA
Phone: (04) 11558677
Paulchanh@yahoo.com

33. Lý Ngọc CHÂU
4730  Parkhaven Dr. 
Garland, TX 75043
(972) 240-3130

34. Nguyễn Minh CHÂU
75 Rue de Plandre
75019 Paris FRANCE
Phone: (01) 40 37 03 71

35. Nguyễn Thành CHÂU
12002 Sela Lane
Houston, Texas 77072
(713) 575-0436

36. Cái Hoàng CHI
9132 Pioneer Dr.
Huntington Beach, CA 90630
(714)378-0268
chicai11@yahoo.com

37. Huỳnh Liên CHỈ (73)
8387 N. Amber Burst Dr.
Tucson, AZ 85743
(520) 331-0813
chilhuynh@yahoo.com

38. Đỗ Hữu CHIA (62)
215 N. New Ave.
Montery Park,
California 91755
(626) 280-1541

39 .Đào Văn CHÍNH
3226 Tully Road
San Jose, CA 995148
(408) 238-9295

40. Lê Công CHÍNH (+)
7147 Tanager Drive
Houston, Texas 77074
(713) 995-5958

41. Rev. Jos. Nguyễn CHÍNH (55)
St. Ambrose Church
240 Adams St.
Dorchester, MA 02122-1380
(617) 265-5302
513-7021 (Cell)

42. Huỳnh Kim CHƯƠNG (55)
3350 Creek Grove Drive
Houston, Texas 77066
(281) 586- 7298
Chuong.Huynh@cityofhouston.net

43. Nguyễn Văn CHƯƠNG (47)
10501 Torrington Cir. Apt. #1, 
Westminster, CA 92683
(714)775-8006

44 Huynh Lien CHƯƠNG 
12800 Harrisglenn Dr. 311
Austin , TX 78753
Ph. 512- 736 6790

45. Rev. Nguyễn Tr. CỬU
2628 Grand Avenue,
Bronx, New York 10468
(917) 623-6207
nguyen-t-c@mail.com

46. Lê Văn DIỆN ( +)
917 S. Sail Street
Santa Ana, CA 92704
(714) 531-3425

47. Lê Ngọc DIỆP
41 Rolling Brook
Edison, New Jersey 08820
(908) 754-4780

48 .Nguyễn Văn DIÊU (Liêm,+)
901 Paloma Drive
Arcadia, California 91007
(626) 574-7198

49. Huỳnh Kim DIỆU (71)
7718 Unit 37th. Ave.S.
Seattle, WA 98118
Ph. 206 832 9599

50. Nguyễn Trung DOANH (44)
530 N. Evanwood Ave.
La Puente,  CA  91744
(408) 347-0336

51. Trần Tiến DỤNG (69)
289 Av. De L’étoile
Laval, Quebec  H7N  4T6
CANADA
(514) 276-4084

52. Lê DŨNG
222 Tall Oak
Irvine, CA 92603-0660
714) 480-2793
lelucasd@yahoo.com

53. Rev. Lưu Đình DƯƠNG
3116 Oakridege
San Jose CA 95121
408-209-0265
padreduong@yahoo.com

54. Nguyễn Hữu DƯƠNG (68) +
1520 E. Capitol Expressway #30
San Jose, Ca 95121
(408) 270-3288

55. Đinh Thân ĐA  (57)
8718 New World
San Antonia, Texas 78239
(210) 946-1952 (H)
(210) 625- 3868 (B)

56. Võ Thanh ĐẠM  (57 )
3842 W. 172nd St.
Torrance, Ca 90504
(310) 324-7101

56a. Nguyễn Hoàng ĐĂNG (73)
8152 Larson St. # 2 
Garden Grove, CA 92844 
(714) 548-2976 57. 

57. Trần Quang ĐẠT (41)
1007 N. Euclide, Apt. D
Santa Ana, Ca 92703
(714) 554-8158

58. Lê Công ĐẮC (41)
17631 Oak Street
Fountain Valley, CA 92708
(714) 968-6203
lecongdac@hotmail.com

59. Rev. Võ Tá ĐỀ, SVD.(63)
1901 Waukegan Rd.
P.O. Box 6000
Techny, IL 60082
(314) 832-7023
tadestlouis@yahoo.com

60 .Lê Trí DŨNG
13-15 Boulevard Soult
75012 Paris- FRANCE

61. Võ Hữu DŨNG
10 Sunset Grove
Dandenong South, VIC 3164
AUSTRALIA
Phone: (03) 97918583 
 
61b. Nguyễn Dũng(1962)
2431 St Paula Ave
Dallas, TX 75228
Tel: (214) 384-4124
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61a. Ngô Đức DUNG
St.Anthony Catholic Church
1535  16th Ave, 
Oakland, CA 94606

62..LM .Peter Nguyễn Đình ĐỆ
2805 Moss Hollow Dr
San Jose, CA 95121-1534
408-644-0222/ 408-531-9682
peterdednguyen@yahoo.com

63 .Lê Văn ĐIỀU (+)
2815 W. Coolidge St.
Phoenix, Arizona 85017
(602) 242-7200
Attn. : Lê Bá SƠN, con trai.

64. Chu Quang ĐỊNH (73)
4985 Ruttner Place
San Jose, Ca 95111
(408) 972-5445
dinhqchu@yahoo.com

65. Nguyễn ĐOAN (33 )
1186 S. Raritan Street
Denver, Colorado 80223
(303) 937-3499

66. Nguyễn Thành ĐỒNG (60)
3506 N. Kilpatrick Avenue
Chicago, Illinois 60641
(312) 736-3492

67 Lê Văn ĐÔNG (73-75)
1058 Courtland Pl.
Aurora, IL 60502
630) 898-6169

68. Nguyễn Ph. MINH ĐỨC(74)+
14441 Brookhurst St, #8
Garden Grove, Ca 92843

69. Võ Tá ĐỨC (1974-75)
1745 36St Street
Los Alamos, New Mexico 87544
(505)661-1731

70. Rev. Nguyễn Bá ĐƯƠNG (46)
Collège Francis Rouge
Thio, NEW CALEDONIA

71. Nguyễn Đình GẤM
4819 Pole Road
Alexandria, VA 22309
(301) 595-4140

72. Nguyễn Văn GIẢ (60)
3327 Glenmoor Drive
Sacramento, CA 95827
(916) 362-1048

73. Phan Thanh GIỚI (58)
81 Alexander Ave.
Thomastown, VIC 3074
AUSTRALIA
Phone: (03) 9465 5421
ptg@alphalink.com.au

74. Trần Minh GƯƠNG (40)
741 Christian Street
Philadelphia, PA   19147

74a. Rev.Pet. Đăng Đình HẢ
(St. Augustin Cathedral)
359 Washington, Brigegeport,
CT.06604/ 203-873-7238

75. Msgr. Huỳnh Tấn HẢI (62)
Akersveien 5
N -  0177  Oslo - Norway
Phone: (47) 2220-3901

76. Nguyễn HẢI (73)
8852 Koto Dr.
Elk Grove, Ca 95624
(961) 682-6391

77. Nguyễn Văn HẢI (63)
GPO Box 951
Canberra 2601 ACT.
AUSTRALIA 
petrusnvhai@yahoo.com

78. Phạm Nam HẢI
11331 Newbrook Street
Houston, Texas 77072
(281) 495-0079

80 Rev. Nguyễn HẢI
The Liturgical Institute
1000 E. Maple Ave.
Mundelein, IL 60060
(563) 876-3057

81. Mai Đức HẠNH (57)
3587 Columbine Dr.
San Jose, Cafornia 95127
(408) 926-9366/204-5447
hanh.d.mai@sbcglobal.net

82. Phan HẠNH (70)
4418 S. Thistle PL.
Seattle, WA 98118
Hanhphan99@yahoo.com

83. Nguyễn HÂN (70)
16208 E. Ridgeview Lane
La Mirada, Ca 90638
(562) 943-1777

84. Nguyễn Phúc HẬU (44)
3859 Muir Place Ct.
San Jose, Ca 95121
(408) 532-8334

85 .Lâm HIÊN (1940- )
2555 Corde Terra Circle  # 105
San Jose CA 95111
hienlam1922@yahoo.com

86. Rev. Lê Quang HIỀN (58)
3231 W. Boone Ave., Unit 721
Spokane, WA 99201
509-315-9205/ 509-842-4070
joachimlqh@aol.com

87. Nguyễn Minh HIỀN (62)
3501 25TH Ave. North
St. Petersburg, FL 33713
(727) 323-5403

88. Vương Xuân HIỀN (40)(+)
12442 Grossmount Dr.
Houston, TX 77066
(281) 866-8753

89. Nguyễn HIẾN (58)
7530 Oldham Ln.
Riverdale, Georgia 30274
(770) 471-6098

90. Nguyễn Đình HIẾN ( +)
11820 Hidden Stage Coach Ct.
Jacksonville, Florida 32223
(904) 262-2947

91. Nguyễn Thông HIẾN
13415 Highland Park
Houston, Texas 77070
(713) 927-7025

92. Rev. Võ Văn HIỀN (62)
Hervey Bay City Catholic Parish
P.O.Box 3250 Pialba, QLD 4655
AUSTRALIA
(07) 3800-2736
revhien@powerup.com.au

93. Nguyễn Đình HIẾN (70)
8/4 Myall St.
Cabramatta NSW 2166
AUSTRALIA
(02) 9724-4759
andrehien@hotmail.com

94. Lê HIỂN
2/525 Burwood Rd.
Belmore. NSW 2192
AUSTRALIA
(02) 9578 3892
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95. Nguyen Hoang HIEN (72) , 14511 
Newland St. 
Midway City, CA 92655
(714) 200-6045

96. Nguyễn Ngọc HỒ  (58)
13945 Erin St # D, 
Garden Grove, CA92844
(714) 251-7595

97. Phạm Văn HỔ (57)
8904 Liatris Dr.
Frankfort. IL 60423
(708) 280-4537
(408) 926-9366

98. Rev. Trần Bạch HỔ SVD
St. Cecilia ‘s Church
40 College St.,
Hamilton, QLD.4007
AUSTRALIA
(04) 5282028 ; (04)5282674
hotransvd@yahoo.com

99. Nguyễn Đình HOA
8022 Greenbury Dr.
Greenbelt, Maryland 20770
(301) 552-5264

100. Võ Đình HOA (61)
11822 Rexforf Rd.
Garden Grove,Ca 92840
(714) 636-1769  vo-hoa@usa.net

101. Nguyễn Công HÒA(36)
1225 S. Arapaho Dr.
Santa Ana, CA 92704
(714) 549-1711

102. Trần Trung HÒA (65)
3423 Woodyend Ct.
San Jose, CA 95121
(408) 804-0466
hoa_t_tran@yahoo.com

103. Trần Văn HOẠCH (61)
2677 Mum Dr.
Richardson, Texas 75082
(972) 690-6075

104. Cù Huy HOÀNG (62)
5242 Marwood Rd.
Philadelphia, PA 19120
(215) 924-8275

105. Dương Đình HOÀNG (+)
12406 Newpark Dr.
Tomball, Texas 77375
(713) 379- 1103

106. Nguyễn HOÀNH (+)
51 Savin Hill Ave. #3
Dorchester, Massachusetts
(617) 825-2718

107. Rev. Nguyễn Kim HỒNG(65)
P.O. Box 118
Plamondon, Alberta TOA 2TO
CANADA- (780) 798-3760
honggothi@telusplanet.net

108. Nguyễn Thanh HỒNG (43) (+)
9 Rue du Lendemain
95800 Cergy
FRANCE
Phone: 33.1.34.32.17.69

109. Phan Châu HỒNG (51)
5045 Woodman Ave. # 208
Sherman Oaks, CA 91423
(818) 905-9759
hcphan@hotmail.com

110. Nguyễn Thanh HUẤN (62)
3 Herbert St.
Merrylands NSW 2160
AUSTRALIA
Phone: (02) 9897-0978
nthanh_huan@hotmail

111.Rev.Mr. Trần Công HUẤN (66)
3608 Sunny Lea Rd.
Bensalem, PA 19020
(215) 245-1278

112. Trần Ngọc HUẤN (70)
Olasrudvn 39
1284 Oslo - NORWAY
Phone: (47) 2262-2509
t.huan@no.parkairsystems.com

113. Nguyễn Văn HUÊ
13021 Yuma Place
Westminster, CA 92683
(714) 379-0459

114. Lê Văn HUỆ (67)
1406 S.  Lowell  St.
Santa Ana , CA. 92707
( 714 ) 549-1794
(714) 855-9166 (Cell)

115. Rev. Nguyễn Thanh HUỆ (+)
4 Ruberia Ave, Pensacola, Fl 32507

116. Phan HUỆ (1933- )(+)
7527 44th Ave. S.
Seattle, Washington 9818
(206) 760-0837

117. Hứa Minh HÙNG (60)
867 South 88th St.
Tacoma, Washington 98444
( 253 ) 267-3334
huadoan45@yahoo.com

118. Lê Tấn HÙNG (69)
296 Riverbend Dr., SE.
Calgary, Alberta T2C 3X9
CANADA/ (403)203-5632

119. Lê Văn HÙNG ( +)
6 Green Ave.
Balcatta WA 6021 AUSTRALIA
Phone: (09) 275-4144

120. Nguyễn Sỹ HÙNG(70)
8631 Jennrich Ave.
Westminster, CA 92683
(714) 962-3619 (H)/246-5647(W)
nguyen_joseph@allergan.com

121. Nguyễn Quang HUY (70)
21 Rue Alexandre Fourny,
44230ST Sebastien sur Loire-
FRANCE     (02) 5179-2009

122. Nguyễn Ngọc HUYNH(73)
(714) 580-2018
h.n_nguyen@yahoo.com

123. Ngô Đình HƯƠNG (63)
4118 Peck Rd.
El Monte, California 91732
(818) 455-0223

124. Phan Thanh HƯƠNG (44)
3001 Amberway Dr.
Arlington, Texas 76014
(817) 468-4547
toma_phan@hotmail.com

125. Vu Duc HUYEN(60)
20 Wellington Ave.
Everett, MA 02149
(617) 389-1156 home
(857) 204-3263 Cell

126. Nguyễn Thanh KIỂN
10842 White Oak Trace Ct.
Cypress, Texas 77429
(713) 662-2473/(832)630-8716

127. Phan Thanh KIEÅN (51) 
34  Dear  St.  #  42                                                
Dorchester,  MA  02125
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128. Cù Minh KHÁNH
6102 W. Mt. Houston Apt. A
 Houston,  TX   77088
(713) 699-2706
cuhoaphong@juno.com

129. Nguyễn Văn KHANH (57)
41 Freshwater Circuit
Forestlake QLD 4078
AUSTRALIA
Phone: (07) 3879 2124

130. Trần Ngọc KHÁNH(70)
621 Jennifer Terrace E. ln.
Grand Prairie, Texas 75052
(972) 642-8851

131. Võ KHANH (49-52)
7722 Kempsey
Houston, TX 77040
713 856 8826

132. Nguyễn Vũ KHIÊM (65-)
68 Millennium Dr.
North York, Toronto
M6M5K4 Canada (416) 241-5419

133. Đoàn Duy KHIÊM (+)
81-01 Hammels BLVd
Rockaway Beach, N.Y 11693
(718) 945-1108

134. Nguyễn Hữu KHIẾT (59)
8511 Broken Willow Ct.
Tampa, Fl. 33847
(973) 956-8772

135. Huỳnh Đăng KHOA (+)
6152 Leyte St.
Cypress, California 90630
(714) 893-0568

136. Ngô Đình KHOA (58) (+)
2621 Homer Cir.
Orlando, Florida 32803
(407) 894-0616

137. Nguyễn KHOA
6634  Brightonfern  Ln
Houston,   TX  77049

138. Nguyễn Quốc KHOA
16038 Carlisle Park Ln.
Houston, Texas 77084
(281) 855-8193
(832) 287-1712

139. Rev. Bùi Sĩ KHUÊ (69)
1115 Orange St.
Beaumont, TX 77701
(409) 835-5662 (Rect.)
(409) 553-6183 (Cell)
khuesibui@hotmail.com

140. Rev. Lê Trung KHUÊ (69)
St. Felecitas Catholic Church
1662 Manor Blvd.
San Leandro, CA 94597-1509
(510) 351-5244 (Office)
stpatspo@hotmail.com

141. Lại Ngọc KHƯƠNG (60)
1024 Ledro St.
Cinti, OH 45246
(513) 671-3355/896-4072

142. Nguyễn Thanh LIÊM
128 Bridgeport Way
Delaware, Ohio 43015/( )363-4199
liemthanh1@hotmail.com

143. Hồ Tứ LINH (41) +
17721 113th Pl. S.E.
Renton, Washington 98055

143a. Bạch Thanh LONG (42)
228 Amberglow Place
Cary, North Carolina
(919) 462-8259

144. Huỳnh Kim LONG (60)
P.O.Box 873144
Vancouver, WA 98687
(360) 944-1363
lg_huynh@yahoo.com

145. Nguyễn Kim LONG (58)
Rés. Zeganadin
103 Rue du Général Leclere
F-95130 Franconville, FRANCE
Tel. 33.6.74.97.68.21
caubon@gmail.com

146. Nguyễn Ngọc LONG
909 135th St., SW
Everett, Washington 98204
(425) 339-8535

147. Trần LỢI (+)
13181 Roberta
Garden Grove, Ca 92843
(714) 638-0335

147a. Leâ Quang LONG
8792 Woolley Ln.
Garden Grove, CA 92841

148. Nguyễn Công LUẬN (39)
8911 Lakeside Forest
Houston, Texas 77088
(281) 820-1517

149. Nguyễn Đức LUẬN
8852 Williamsburg
Westminster, Ca 92683
(714) 897-9735

149a. Nguyễn Công LUẬT
1255 E Escalon
Fresno, CA 93710
559-281-8891

150. Nguyễn Tấn LỰC (60)
3214 Tully Rd.
San Jose, Ca 95148
( 408) 270-4123

151. Nguyễn LƯƠNG (59)
13310 Hampton Bend Ln.
Houston, TX 77070
281 897 0559

152. Nguyễn LƯƠNG (62)
928 Mohawk Hills Dr., Apt C
Carmel, Indiana 46032
(317) 815-0237

153. Cao Văn LUYỆN (67)
1318 Isleworth
Louisville, KY 40245
(502) 593-1551
luyencao@msn.com

154 .Huỳnh LÝ (58)
65 Kent Avenue
Brahma Logde SA 5109
AUSTRALIA

155. Ngô Đức MẪN
12880 Pineforest Way West
Largo, FL 33773
(727) 507-9896

156. Huỳnh Vĩnh MẬU
3838 Ruidosa Dr.
Dallas, Texas 75228

157. Nguyễn Văn MẪU (55)
2039 Williams Way
Dallas, Texas 75228
(214) 320-0468

158. Đỗ Châu MINH (73)
161 Dunn Ave. Apt. #2
Toronto, ONT. M6K 2R8
CANADA
(416) 534-4314
damdang2000@yahoo.com
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159. Đỗ Thanh MINH (44)
30 Wentworth Pde
Yennora NSW 2161/AUSTRALIA
touyakun@optushome.com.au

160. Nguyễn MINH (55)
(Không rõ địa chỉ mới)

161. Nguyễn Thông MINH
2118 Havencrest Dr.
Houston, Texas 77038
(281) 931-9443

162. Trương Thanh MINH (49)
12050 Carriage Park Ln.
Duluth, Georgia 30097
(205) 471-2540

163. Rev. Dương Quang MINH
Divine Word College
102 Jacoby Dr. SW
Epworth, IOWA 52045
(563) 876-3057

164. Nguyễn Huy MỌN (73)
13250 Carvel Ln.
Houston, TX 77083 /281 564 4281

165. Phan Hoàng NAM (57)
1012 Navajo St.
Denver, Colorado 80204
(303) 573-0304

166. Trần Đức NAM
Paroissse St. Télesphore
8811 Rue Centrale
La Salle, Québec H8P1P1 - CANADA
(514)366-4640

167. Trần Công NGẠN (56)
10 Raphael St.
Abbotsford, VIC 3067
AUSTRALIA /(03) 9419 1074
cnntran@hotmail.com

168. Nguyễn NGÂN (65)
1402 Garden Glen LN
Houston , TX 77581
713- 941 1143

169. Nguyễn Hữu NGHỆ(73)
5440 Ligurian Dr.
San Jose, Ca 95138
(408) 274-44328

170. Nguyễn Công NGHI
301 Henderson Ave. #3
Sevierville,Tennessee 37862
(423) 429-2109

171. Hoàng Văn NGỌC (68)
8601 Westminster Blvd.
Garden Grove,Ca 92844
(714) 895-1075

172. Phạm Cảnh NGỌC (+)
Attn : Nguyễn Thị Mầu
7315 Irondale Ave.
Winnetka, Ca 91306
(818) 313-9580

172a. Nguyễn Ngọc (68)
935 North-East 78th Ave.
Porland, Oregan 97213

173. Ngô Đa NGUYỆN (70)
2677 Olivestone Way
San Jose, Ca 95132
(408) 259-1827

174. Nguyễn NGUYỆN(44)
6623 Greenyard Dr.
Houston, Texas 77086
(281) 580-6755

175. Nguyễn Ý NHẠC (41-) (+)
1545 Stevens Ave., Apt. B
San Gabriel, Ca 91776
(626) 284-0479

176. Nguyễn Th. NHÀN (+)
2151 Oakland Rd., Spc.60
San Jose, Ca 95131

177. Nguyễn Văn NHÂN (41)
3117 Westfi eld Ave.
Camden, New Jersey 08105
(856) 966-7765

178. Huỳnh NHUẬN (38)
18031 Lostknife Cir. # 103
Montgomery Village, MD 20886
(240) 720-6706
nhuan_huynh@yahoo.com

179. Nguyễn Đình NHUNG
4136 Cutty Sark  Rd.
Baltimore, MD   21220
( 410 335 5341 )

180. Nguyễn Văn NHƯỜNG (67)
13836 131A Ave.
Edmonton, Alberta T5L 5A6
CANADA
(780) 452-8590

181. Nguyễn Duy NIÊN (51)
7955 Xavier Ct.
Dallas, Texas 75218
(214) 321-5087
nien.nguyen@txu.com

182. Nguyễn PHÁN
12410 Plumbrook Dr.
Houston, Texas 77099
(281) 988-5928

183. Nguyễn Tấn PHÁP (55)
1450 Bentree Dr., SE.
Kentwood, Michigan 49508
(616) 698-1007

184. Nguyễn Hữu PHÁP (74)
3528 SE. 147th Ct.
Portlnd, Oregon 97236
(503) 760-3271

185. Nguyễn Văn PHIÊN
308-18 Valleywoods
Toronto, ON M3A 0A1
CANADA/(416) 331-8076
phiennguy@yahoo.com

186. Rev. Bùi Kim PHONG (70)
2234 Ingram Rd.
Duluth, GA 30096/617-480-4639
nt.bkphong@fl ashnet.it

187. Huỳnh Thanh PHONG (59)
5/154 Kalng Road
Edensor Park, NSW 2176
Phone: (02) 9610.8813

188 .Lê Văn PHỤ (+)
441 University Ave.
St. Paul, Minnesota 55103
(612) 227-2672

189. Nguyễn Minh PHÚC (41)
1734 Duster Cir.
Arlington, TX 76018
(469) 432-8432

190. Nguyễn Thông PHÚC
10111 Sharpton Dr.
Houston TX 77038
(713) 562-5889 (Cell)
281) 999-6195 (H)
jamesptn@yahoo.com

191. Phạm Văn PHÚC (58)
5565 Sunspring Cir.
San Jose, Ca 95138
(408)229-8968/646-3980
josephpham@aol.com
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191a. Phạm Minh PHÚC (73)
2616 132nd St 
Se Mill Creek, WA 98012
206 420 9971/206 375 6704 
phucmpham@gmail.com
192. Đỗ Châu PHỤNG (71) +
15322 Webster St. 
Westminster, CA 92683, 
714-955-7202 (cell.)
peterdo05@hotmail.com

193. Nguyễn N. PHƯƠNG
19703 Mallard Lake
Houston, Texas 77084
(713) 579-6705
peterquinhon@gmail.com

194. Nguyễn Kim PHÙNG
3618 Harrisburg
Houston, Texas 77003
(713) 237-8526
lechi77049@yahoo.com

195. Huỳnh Lang QUÂN (62)
7561 Center Ave. #7
Huntington Beach, CA 92647
714-369-9146
quanhuynhbelaire@yahoo.com

196. Hoàng QUANG (60)
6 Conover Ct.
Edison, New Jersey 08817
(908) 572-2259

197. Hứa Văn QUANG 1958-
2778 McKee Road #A
San Jose CA 95127
(408) 595-2163
quanghprovence@yahoo.com

198. Khổng Kim QUANG 70
28057 39th Ave. S.
Auburn, Washington 98001
(253) 946-6906
quang@yahoo.com

199. 

Rev. Lê Thanh QUANG (70))
1301 Frank St..
Barling, AR 72923 (479) 462-5042
peterlequang@hotmail.com

200. Huỳnh Văn QUANG (73)
7623 48th Ave. S.
Seattle, WA 98118
Email : conthu8@yahoo.com.vn.

201. Rev. Lê Văn QUẢNG (64)
eucharist church
52 St. Paul Street.
Taoyuan city (33069)
Taiwan.Phone: 03-542-1453

202. Rev. Huỳnh ngọc QUÍ (63)
Hauptstr. 96
D66740 Saarlouis GERMANY
Phone: (06831) 62102 (res.)
(06831) 60423 (rect.)

203. Nguyễn Hoàng QUÝ (49)
2116 E.Peter Colony Rd.
Carrollton, TX 75007
(469) 212-6171

204. Nguyễn QUÝ
48 Nisbett St.
Reservoir, VIC 3073 AUSTRALIA
(469) 212-6168 (Cel)

205. Nguyễn Cao QUỲ (49)
2401 NE. Old Paint Rd.
Lee’s Summit, Missouri 64084
(816) 525-9694

206. Vũ Công QUYẾT (63)
7702 Las Flores Dr.
Houston, Texas 77083
(281) 530-9145

207. Vũ Mạnh QUYẾT
6521 Halifax Dr.
Huntington Beach, CA 92647

(714) 901-1438

208. Phạm Ngọc QUỲNH (60)
2103 Paddock Ct.
Wheaton, Illinois 60187 
(630) 462-3572

209. Phạm Văn QUỲNH (57)
8106 Haybrook
Houston, Texas 77089
(281) 412-9414
johnpham94@yahoo.com

210. Tạ Ry (62) 
837 Ronda Sevilla, Unit A, 
Laguna Woods, CA 92637; 
Email: vancang22@yahoo.com
Cell 703-618-1265

211. Nguyễn Đình SANG (59)
1120 Lencoe Drive
Stockton, CA 95210
(209) 390-1838 - (707) 683-6814
sangqn@gmail.com
 
212. Nguyễn Kim SANG
3618 Harrisburg
Houston, Texas 77003
(713) 237-8526

213. Võ Cao SANG (57)
3019 Fillmore Way, Apt. #126
Costa Mesa, Ca 92626
(714) 434-6772

214. Rev.Ng. Đình SÁNG (57)
125 Half Hollow Rd.
Deer Park, New York 11729
(631) 662-0786/ 667-4044
frsang@optonline.net
 
214b. Ngô Ngọc Sang
11407 W. Rosewood Dr,
Avondale, AZ 85392
Tel:(719) 201-8590.
Email: sangngocngo@gmail.com.

215. Nguyễn Minh SÁNH
12608 Meade St.
Broomfi eld, Colorado 80020
(303) 466-6354

216. Nguyễn SƠN
(404) 339-8904/894-3116

217. Hoàng SƠN (49)
918 Buffalo Spring Way.
Spring, Texas 77373
(281) 288-3468 (H)//350-1315(W)

218. Ngô Minh SƠN
82  E. Tennessee  Ave. # 109
Oak Ridge,  TN  37830
(937) 286-5891.
ngomson@hotmail.com

219. Nguyễn Hoàng SƠN (69)
2630 E. 28th Ave.
Vancouver BC V5R 1R9
CANADA/(604) 873-3421

220. Rev. Nguyễn Kim SƠN (67)
Sts. Peter and Paul Church
3115 E. Victory Dr.
Savannah, Georgia 31404
(912) 354-4014

221. Nguyễn Ngọc SƠN (59)
1405 Lyndhurst Way
Rosswell, Georgia 30075
(770) 552-9725

222. Trần Minh SONG (60)
35 Davis Way.
Springvale, VIC 3171
AUSTRALIA Phone: 9546 1171

223. Nguyễn Xuân SƯƠNG (62)
9702 Bolsa Ave #53.
Westminster, CA 92683
(714) 418-1805/714-467-8564
simonluu@aol.com
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224. Le Quang SUNG
7784  Britt  Pl.
Santee,  CA  92071/  (619) 258-1521

225. Trần TÀI (33)
15471 Avon Cir,.
Westminster, Ca 92683/ (714) 265-5542

226. NguyễnThànhTÂM (46)
8250 Park Place, Apt. # 609
Houston, Texas 77017
(713) 644-9475

227. Nguyễn Xuân TÂM (71)
11561 Prairie Shadow Point.
San Diego, Ca 92126
(858) 635-5554 (H)
(619) 553-6914(W)/(619) 792-5112 (C)
tamxnguyen59@gmail.com

228. Huỳnh Thanh TÂN (57)
14501 NE 35th St, Apt. # B101
Bellevue, Washinton 98007
(425) 861-7902
paultanhuynh@yahoo.com

229. Nguyễn Đức TÂN
6200 Ranchester,  Apt.  # 123
Houston,  TX 77036
(713) 774-2003

230. Nguyễn Văn TÂN (+)
Attn: Mrs. Nguyễn T.Thúy Diễm
10170 Gretchen Ln.
Westminster, CA 92683
(714) 839-9620

231. Trần Đăng TÂN (73)
13827 Dancer St.
La Puente, Ca 91746
(626) 487-1881
trandangtan@yahoo.com

232. Nguyễn Trung TẤN (59)
12306 Brighton
Stafford, Texas 77477
(281) 564-2038

233. Nguyễn Viết TẤN (65)
9619 Brindle Ct.
Elk Grove, Ca 95757
(916) 686-1003
tan.nguyen@gmail.com

234 Phạm Minh TÂM (57)
27 Allée de la Toison d’Or
94000 Créteil FRANCE
Phone: 33.149.80.02.68
tampmt@hotmail.com

235. Nguyễn Thanh TỊNH (40)(+)
2508 Monte Lindo Ct.
San Jose, Ca 95121
(408) 238-5901

236. Phạm Công TÒA (55)(+)
36 Myrtle Hill Park
Rochester, New York 14606
(716) 254-8544

236a. Lê TÒA (74)
12906 Venice Ln
Staffort, TX 77477
802-281-2116
617-389-1156 (h) 857-204-3263 (c)
Toale0206@yahoo.com

237. Nguyễn Tiến TOÀN (57)
636 N. Thornton Ave.
Orlando, FL 32803
(407) 422-6229
(407) 421-1972
tnsgradio@aol.com

238. Nguyễn Văn TOÀN
Hemelryksdykje 19
5701 Mc. Helmond 
NEDERLAND
(011) 314 920 54414

239. Lê Văn TÔN (59)
21 Broadman Parkway
Jersey City,
New Jersey 07305
(201) 451-8089

240. Rev.Mr.Phạm Chí TÔN (1957)(+)
501 Washington St.
Allentown, PA 18102
(610) 770-0263

241. Lê Công TÔNG
274 Kimberly Ct.
San Bernardino, CA 92408
(909) 825-1358

242. Phan Ngọc TỪ
282 E. Thomton St.
Akron, Ohio 44311
(330) 376-6434

243. Nguyễn Đức TUẤN (62)
P.O. Box 280
A+Wood, CA 92811
(714) 554-5304 (Off.)
(714) 864-4573 (Cel)

244 .Rev. Phạm Ngọc TUẤN
St. Barbara Church
730 S.Euclid St.
Santa Anna, CA 92704
(714) 893-3059/ 892-4489

245. Phùng TUỆ (61)
323 N Hobart BLVD, 
Los Angeles, CA 90004
310-967-0154

246. Nguyễn Minh TÙNG (62)
(Không rõ địa chỉ mới)

247 .Nguyễn Kim TUYỂN
8323 Battle Oak Dr.
Houston, Texas 77040
(832) 467-9906

248. Rev.Nguyễn NgọcTƯỚC (55)
2510 E. Hanna Ave.
Tampa, Florida 33610
Sdt tại Mỹ là: (813) 334-8674
 Việt Nam là: 01265483586
igntuoc@hotmail.com

249. Nguyễn Trọng THÁI (49)
4921 N. Montrose
Chicago, Illinois 60641
(773) 545-4872

250. Nguyễn Văn THÁI (64)
15942 Garnet St.
Westminster, CA 92683
(714) 890-3784

251. Huỳnh Ngọc THÁM (58)
7521 Amigo Ave.
Reseda, Ca 91335
(818) 996-5470
thamhuynh1@yahoo.com

252. Nguyễn Đức THANH (61)
324 Millrise Dr., SW.
Calgary, AB. T2Y-2B4
CANADA (403) 873-1098

253. Phùng Khắc THẢO
60 Dunnigan Dr.
Kitchener, ONT. N2B 3W5
CANADA (519) 894-5658

254. Nguyễn Cao THĂNG (57)
203 Bermuda Dunes St.
Ontatio, Ca 91762
(909) 460-6925
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255. Phạm Tiến THẮNG( 62)
9310  Logans  Run  Ln
Houston,   TX  77075
713-991 0031

256. Nguyễn THÂM (Cường)(65)
11324 Glen Cross Dr, 
Dallas, TX 75228
972-567-8489
cuong55@gmail.com

257. Lê THÂN
6362 Windswept Way
Houston, Texas 77057
(281) 208-2429 (H)/(713) 914-9288 
(W)
thanle@netzero.net

258. Nguyễn Ngọc THỂ (58)
15401 Nantucket St.
Westminster, Ca 92683
(714) 230-0736
josnguyen1@yahoo.com

259. Nguyễn Mậu THÍCH (62)
3212 Eucalyptus St
Marina Ca 93933
ngthich@yahoo.com

260. Trần Hữu THÍCH
(Không rõ địa chỉ mới)

261. Lê THIÊN
2091 Gless Ave.
Union, New Jersey 07083
908-668-7789
Le_thien@hotmail.com

262. Lê Hoàng THÍNH (63)
35 Sage Crest
Foothill Ranch, CA 92610
(714) 454-1078

263. Nguyễn THÍNH (62)
1142  White Clover Way
Mississauga, Ontario  L5V   1K 9
CANADA
(416) 462-0736

264 Lê Tinh THÔNG
9362 Asbury Circle
Westminster, Ca 92683
(714) 891-6216
letinhthong@yahoo.com

265. Nguyễn Văn THÔNG (+)
9591 Decker Ave.
Anaheim, CA 92804
(714) 772-8978

266. Võ Đức THỐNG (68)
1295 Millbrook Rd.
Corona, CA 92882
(909) 272-3819
 
267. Nguyễn Ngọc THỜI
10607 Swan Glen
Houston, Texas 77099
(713) 575-8167

268. Trương THU (63)
10390 Welleby Isle Blvd
Sunrise, Florida 33351
(954) 749-6904

269. Nguyễn Văn THỦ (1955)
16581 Robert Lane
Huntington Beach, CA 92647
714) 891-5658 (H)/200-7878 (C)
vlprincipal@yahoo.com

270 .Nguyễn Hữu THUẦN
48 Highview Rd.
Danville, New Jersey 07834
(973) 664-9483

271. Nguyễn Bình THUẦN (67)         
10728 Vista Bonita  Drive
Bakersfield, CA 93311-9029
Phone : (714) 260 8744
binhthuanvt@gmail.com

272. Rev.Nguyễn Công THỨC (70)
10842 White Oak Trace Ct
Cypress, TX 77075
(409) 338-7800 (cell)
josephthuc@juno.com

273. Rev. Võ Đức Thiện 
St Francis de Sales’ Church
626 Pascoe Vale Road
OAK PARK, VIC. 3046
AUSTRALIA
Mobile: 0457 337 917

274. Huỳnh THIỀU (59)
110 Wanda St.
Mulgrave, VIC 3170
AUSTRALIA/(03) 9546-8543

275. Phan Bá TRÁC (46)
11721 Kilkirk
Dallas, Texas 75228
(972) 681-1216

276. Lê Minh TRÂN (63)
948 Northern Way
Superior, Colorado 80027

277. Hồ TRẦM (70)
Alter Postweg 95 F
21075 Hamburg Germany
0049 40 653 898 26
petrustram@aol.com

278. Lê Đình TRÍ (64)
1223 Bellina St.
Hayward, Ca 94541
(510) 888-1273

279. Nguyễn Bá TRÍ (39)
30685 Lakefront Dr.
Agoura Hill, CA 91301
(818) 706-8885

280. Võ Thành TRÍ (56)
11443 Amber Valley Ct.
Houston, Texas 77066
(281) 880-6382 (H)
(832) 867-7583 (Cel))

281. Nguyễn TRIỆU (49)
2955 Furneaux Ln.
Carrolton, Texas 75077
(972) 395-1818

282. Nguyễn Hòa TRINH (65)
1051 Tuers Ct.
San Jose, Ca 95121
(408) 226-9214
trinh_Nguyen@ltx.com

283. Lê Quang TRÌNH (57)
3434 S. Saddleback Ct.
Santa Ana, CA 92704
(714) 429-1996

284. Huỳnh Kim TRÚC (58)
3608 Ruidosa Ave.
Dallas, Texas 75228
(972) 613-2363

285. Nguyễn Minh TRUNG (+)
Attn: Nguyễn M. Hoàng (son)
20235 Mesquite Canyon Rd.
Riverside, California 92508
(909) 653-5163

286. Nguyen Quang TRUNG
10810 Belle Haven Dr
Houston, Texas 77065
(713) 807-0017
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287 Lê Quang TRUNG
3825 S. Addy Street
Seattle, WA 98118
(206) 725-3391

288. Rev. Paul Nguyễn Công TRỨ 
(69) 
St. Leo’s Church
315 Manson St.
Altona North, VIC 3025
AUSTRALIA
(03) 9391-7111
paultru@hotmail.com

289. Nguyễn Văn TRƯỜNG
426 W. Ruscomb St.
Philadelphia, PA 19120
(215) 329-9368

290. Lê Văn TRƯỢNG (58)
131 Clark Ct.
Oxnard, California 93033
(805) 815-1581(H)/981-4722 (W)
simonlei@verizon.com

291. Nguyễn Khánh VÂN (58)
592 SE. Washington Blvd.
Bartlesville, Oklahoma 74006
(918) 333-5756
(W)/766-0152 (H)

292. Huỳnh VĂN (60)
4329 Bridgedale Rd.
Pensacola, FL 32505
(850) 457-0449

293. Nguyễn Văn VIỄN (+)
79 O’ Sullivan Road
Leumeah NSW 2560
AUSTRALIA
(02) 4628-2094

294. Rev. Peter Hồ Trọng VIỆT
(Du học Rome)

295. Hoàng Ngoc VIỆT (69)
8621 Mackay Rd, 
Garden Grove, CA92841
714-530-4080 (home)

296. Mai Thưởng VINH (71) 
5625 Barbette Ave. 
Santa Ana, CA 92704
(714) 531-2806 (home)  
(714)797-0836 (cell)

296a. Huynh Van VINH (74)
4715 N.25th Lane
McAllen, TX 78504
.
297. Lê Nguyên VŨ
101 Prudential Dr. Apt. #1606
Scarborough, Ontario MIP4s5
CANADA
(416) 759-5902
levu_2002@yahoo.com

298. Nguyễn Xuân VỸ (73)
13687 Jackson St.
Westminster, California 92683
(714) 899-8950
jameswnguyen@aol.com

299. Nguyễn Ngọc XUÂN (49)
2870 Anza Ln, 
Costa Mesa, CA 92626/ 
(714) 722-5563

300. Phan Thanh XUÂN (70)
Oterfaret 7
3033 Drammen/ NORWAY
Phone : (32) 88- 3159/ xuantp@frisurf.no

301. Rev. Phạm Hữu Ý (69)
Oslo Katolske Bispedomme
Akersvn 16, 0177 Oslo
NORWAY /paul.y@katols.no

DANH SACH CHỦNG SINH NĂM 34-43
(Từ Lớp Nhất cho đến Lớp Tám dưới đây, 
do Anh Phan Bá Trác– lớp 1946 – ghi lại và 
cung cấp. Chân thành cám ơn anh.)

LỚP NHẤT
1. Nguyễn Quang Sách, Đức Ông, Nha trang
2 Truyền 
3. Nguyễn Đức Thống, Lm CSSR (+)
4. Rev. Trần Ngọc Châu (+)
5. Rev. Nho (LM Lê Quý Đức (Đà Nẳng)
6. Miên
7. Thầy Tự.

LOP NHÌ
1. Huỳnh Đông Các,GM (+)
2. Nguyễn Phất (Linh mục Placid Nguyễn 
Tấn Phát, OSB, +)
3. Tröông Đắc Cần, Lm (hưu tại LS)
4. Ngợi
5. Tụng
6. Nguyễn Xuân Văn, Lm (+)
7. Thầy Hiến
8. Binh, Cù Và, Quảng ngãi
9. Đương ( tức Nguyễn Đoan ? HK)
10. Phan Văn hoa, GM (+)
11. Trần Văn Hoài, Trà câu, Quảng ngãi

LOP BA
1. Chuyện
2. Khâm, Quảng ngãi
3. Nguyễn Công Hòa, Hoa kỳ
4. Đoàn Kim Hiền, Lm (cha sở Ghềng ráng, 
QN)
5. Huỳnh Nhẫn, Lm Đànẵng (+)
6. Thừa (tức Nguyễn Văn Ấn (+)
7. Sang
8. Nguyễn Văn Diêu, Phan rang (+)
9. Khen
10. Trần Anh Cang, Pháp (+)
11. Thầy Cậy, Cù Và, Qngai. )thầy Cậy là 
em cha Đoan, cha Liêm, Gò Thị)

LỚP BỐN
1. Bình (em Cha Thống - +)

2. Hoàng
3. Hoàng Thiều (Linh Mục Hoàng Đắc 
Ánh, OP) 
4. Nguyễn Văn Phổ, Gò bồi, BD (+)
5. Linh Mục Lê Như Hảo, ĐN
6. Chánh
7. Tố
8. Linh Mục Nguyễn Thanh Lâm, OSB 
+)
9. Nguyễn Hữu Ngợi, Lm (+)
10. Lý
11. Nguyễn Đình Túc, Gò thị, Bình định
12. Điểm (anh họ của A. Phan Bá Trác)
13. Bằng

LỚP NĂM (do thaày Nhuaän ghi)
1. Huỳnh Kim Long, Nam bình, BD (+)
2. Nguyễn Thanh Tịnh, Hoa kỳ
3. Châu
4. Huỳnh Nhuận, Hoa kỳ
5. Long, Linh Mục OSB
6. Tam
7. Tại
8. Thí
9. Ái
10, Nguyễn Văn Sách, GM Đà nẵng
11. Hoành
12. Tài
13. Lệ, Lm (+)
14. Tăng Xuân Ba

LỚP SÁU (39-40)
1. Nguyễn Công Luận, HK
2. Lê Văn Diện, HK (+)
3. Cha Lạc (+)
4. Cang
5. Chánh
6. Từ, tức Đoàn Duy Khiêm, HK (+)
7. Ngữ
8. Thẩm, tức Nguyễn Bá Trí, HK
9. Chính
10. Nguyễn Thanh Cao, HK
11. Ba (+)
12. Bính
13. Hân
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14. Trang
15. Bỉnh(+)
16. Trần Ngọc Phú, Chợ mới (+)
17. Oanh
18. Thiện
19. Chi

LỚP BẢY
1. Nguyễn Quang Báu, Lm (hưu tại 
Làng sông)
2. Danh
3. Thuần (Phaïm Ñình Thuaän)
4. Nguyễn Thanh Bình, Hoa Kỳ
5. Sứ, Sông cạn, Bình định (+)
6. Thất (tức Lm Nguyễn Thanh Huệ, 
HK)
7. Thọ (Nguyễn Ý Nhạc, HK)
8. Cẩm (Nguyễn Ngọc Liên, Hoa Kỳ  
(+)
9. Quân (tức Khải, em Cha Sanh)
10. Trần Minh Gương, Tân dinh, BĐ 
(HK)
11. Mạnh,Tân quán, BĐ
12. Tín, (là thầy Vương Xuân Hiền, 
H. Kỳ)
13. Khanh
14. Chuộng
15. Lâm Hiên, HK

LỚP TÁM
1. Chức
2. Cúc
3. Cẩn (em cha Tưởng, Nhà đá)
4. Sinh, Lm Nhatrang (+)
5. Thọ
6. Đắc
7. Phố
8. Đức
9. Tiên
10. Tường
11. Liệp (Nguyễn Minh Xuân, Châu 
me, Qngai)
12. Nhơn (Nguyễn Văn Nhân, Hoa 
Kỳ) 
13. Quan

14. Tài
15. Nghiệm
16. Yến
17. Bài
18. Tịch
19. Trần Quang Đạt (Chúng) HK vào thẳng 
lớp bảy năm sau
20. Giaùo
21. Hộ

Dưới dây là danh sách bổ túc, do Anh 
Nguyễn Trung Doanh (tức Đào, hiện 
sống ở Hoa kỳ) ghi lại.
Năm học 1942-43
1. Phú, Lm Nhatrang
2. Bổ, Quảng nam
3. Nhậm, Mằng lăng, Phú yên
4. Tam, tức Tâm, Mằng lăng, Phú yên
5. Hộ, Gia chiểu
6. Học, Hộ diêm, Phanrang
7. Hồ Tứ Linh, Bầu gốc, Qngãi (HK)
8. An, Bầu gốc, Qngai
9. Lê Phan, Trà kiệu, Qnam
10. Ng.Höõu Vò, Kim Chaâu
11.Ng. Phaùn,  PhuøMyõ (Taxas USA)
12.Thaùi Bình An (Tuyeân) Phuø Myõ (CA)
13. Ng. Baèng, Nhaø Daé (+ CamRanh)
14. Huyeân
15. Quaän
16. Naøy
17. Haùt
18. Xöù

Năm học 1943-44
1. Nguyễn Phúc Hậu, Bình cang (HK)
2. Hậu, Thomas, Hộ diêm, Phanrang
3. Nguyễn Văn Quận, tức Nguyễn Công 
Ca, Qngãi
4. Nguyễn Đình Nghĩa, Qngãi
5. Nguyễn Phước, Phú hòa, Chợ mới 
(Nhatrang)
6. Nguyễn Thọ, Phú hoà, Chợ mới (Nha-
trang)
7. Trần Ngọc Quý, em của Trần N. Phú, 
Chợ mới
8. Chính, Chợ mới, Nhatrang

Năm học 1944-45
1. Binh, Bình cang, Nhatrang
2. Bình, Quy Nhơn là linh mục Phan Sĩ 
Bình OSB, Pháp 
3. Cường, Phùng Hoàng Anh, Pháp
4. Nguyễn Trung Doanh, tức Đào, HK
5. Bạch Thanh Long, HK
6. Lê Minh Hưởng, Vĩnh Thạnh, BĐ
7. Ly, Trà kiệu, Quảng nam
8. Huỳnh Vĩnh Mậu, Vườn Vông, BĐ 
(HK)
9. Nguyễn Nguyện, HK
10. Sửu, Gia chiểu, BĐ
11. Nguyễn Ngọc Thời, Suối nổ, BĐ
12. Nguyễn Đức Tín, Vườn vông, BĐ
13. Tống, Hộ diêm, Phanrang
14. Nguyễn Kỳ Truyện, Phú hoà, Chợ mới
15. Đỗ Thanh Minh, tức Tỵ (Úc châu)

Ghi chú của A. Nguyễn Trung Doanh:
Năm học 1944-45 gồm có 15 người.Đến 
tháng 9, 1946,
chỉ có 7 người tựu trường mà thôi. Vì thế, 
Cha Bề trên đã quyết định đưa 3 chủng 
sinh giỏi thuộc năm học 1946 lên lớp trên. 
Đó là các Anh: Nguyễn Bá Đương (Lm), 
Hoàng Kym (Lm), và Phan Bá Trác, nâng 
số chủng sinh từ 7 lên 10 người.

DANH SÁCH CHỦNG SINH LỚP 1949
Nguyễn Soạn, GM
Huỳnh Đắc Nhì (+), Lm
Nguyễn Ngọc Xuân (tức Hải)
Nguyễn Triệu
Nguyễn Trọng Thái
Nguyễn Cao Quì
Nguyễn Văn Quý
Trương Thanh Minh
Nguyễn Đình Đệ (tức Hiến, +)
Nguyễn Minh Cảnh
Vũ Văn Ánh
Nguyễn Đình Nghĩa (Định)
Trần Hữu Thích
Nguyễn Văn Thích
Nguyễn Duy Niên

Nguyễn Văn Trông
Hà Kim Sanh
Nguyễn Văn Trang (thủ môn)
Võ Sum
Võ khanh
Nguyễn Đình Tứ
Nguyễn Văn Giám
Nguyễn Đình Phùng
Nguyễn Văn Thạnh
Bị chú: Tôi chỉ có thể nhớ được 24 
anh trong số 33. 
Xin các anh cùng lớp còn nhớ ai 
nữa, xin bổ túc. Cám ơn.
Nguyễn Ngọc Xuân

LỚP 1951
(Người cung cấp danh sách này 
không thể nhớ hết Họ)
Chinh
Cư
Diễn
Dung
Hàn
Huệ (Quảng ngãi)
Kiển
Liêm
Long
Lợi
Nguyễn Huy Pháp (+)
Lê Văn Phụ (+)
Phước
Nguyễn Tri Phương
Tuấn (+)
Trang
Tuyên
Lê Quang Sung
Hoàng Sơn
Phan Chaâu Hoàng - CA USA
Phan Thanh Kieån -USA
Nguyeãn Thoâng Phuùc - TX USA 
-  (Ex=Priest)
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Danh sách ccs năm 1938 ( Lớp Tám )
( Ghi nhận của Thầy Huỳnh Nhuận )
1- Tôma Ái           (Đồng Quả )
2- Giacôbê Tăng  Xuân Ba  (Đồng Hâu- Gia Chiểu )
3- Phêrô Nguyễn Đức Cao (Sông Cạn - kỳ Bương + )
4- Simong Châu (Đồng Quả )
5- Chước ( Vân Đoả  + )
6- Bênađô Nguyễn Tấn Giáo  ( An Ngãi  + )
7- Hanh  ( Cù Và )
8- Gioan Baotixita Nguyễn Hỉ ( Gò Thị )
9- Đominicô Nguyễn Hoành ( An Chỉ-Châu Me  USA +)
10- Huỳnh Hối ( Trân )  ( An Chỉ - Châu Me )
11- Hồng   (Vạn Giã )

12- Khen  ( Vạn Giã )
13- Khiêm  ( Cù Và )
14- Giuse Lê Lệ L.m. ( Lê Khắc Tâm  + ) ( Chợ Mới )
15- Aloysiô Nguyễn Vân Long  L.m  ( Qui Nhơn )
              Sang Dòng Bênêdictô- Banmêthuột )
16- Phêrô Huỳnh Kim Long  (Nam Bình  + )
17- Đỗ Lương  (Đỗ Châu Trân )  ( Gò Thị )
18- Giuse Huỳnh Nhuận  (Gò Dài- Gò Thị ) Maryland-USA
19- Phanxicô Xavie Đỗ Quang Sách GM  +  ( An Ngãi )
20- Tài   (Đồng Dí - Đồng Quả + )
21- Giacôbê Tại  (Tân Lộc – Cù Và + )
22- Tam   (Đồng Tre  + )
23- Phêrô Huỳnh Thanh Tịnh  ( Tấn Tài ) California
24- Thí  (Suối Nổ-Nhà Đá  + )
25- Vinh  (Võ Cạnh- Bình Cang )

Danh sách ccs năm 1948
( Ghi  nhận của anh Nguyễn Huy Mọn )
1-Nguyễn Kỹ  (An Ngãi –Q.Nam )
2-Nguyễn Tấn Khóa LM  + ( An Ngãi – Q.Nam )
3-Lê Văn Điều  (Cà Đú  + )
4-Nguyễn Văn Mừng  (Chợ Mới-Nhatrang )
5-Nguyễn Văn Năng  ( Tân An  + )
6-Phêrô Nguyễn Văn Nho  GM + ( Bình Cang- NhaTrang )
7-Nguyễn Phận (Cây Vông-NhaTrang )  USA
8-Nguyễn Văn Trường  (Tân An) 
9-Hoàng Kim - LM  (Gò Dài -  Gò Thị )
10-Nguyễn Huy Mọn  ( Bình Cang- Nha Trang ) Texas

San Jose ñoùn 

cha Tröông Ñình Tu

Hoäi ngoä 2016.
ccslsqn quoác noäi

Ñoá caùc baïn:
4 chuù ccslsqn hình treân naøy laø ai?

Chuïp hình taïi ñaâu? Naêm naøo?

Göûi traû lôøi qua email:

ccsldqnbch@gmail.com
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(Baûn kinh naøy do LM Huyønh Vaên Só 
(giaùm Ñoác CVQN) soaïn thaûo.)

KINH CAÀU NGUYEÄN
HOÄI CÖÏU CHUÛNG SINH 
LAØNG SOÂNG-QUI NHÔN

THE ALUMNI ASSOCIATION OF LSQN SEMINARY
www.ccslsqn.com

ccslsqnbch@gmail.com
(832) 461-5880/ (408) 726-6042

0973103164

Laïy Chuùa laø Cha Chí Thaùnh,/ chuùng con 
caûm taï Chuùa/ vì bieát bao tình thöông vaø 
ôn laønh/ Chuùa ñaõ ban cho Hoäi Cöïu Chuûng 

Sinh Laøng Soâng-Qui Nhôn chuùng con.
 Xin Chuùa cho moãi ngöôøi chuùng con bieát 
soáng theo Ñöùc Kitoâ/ trôû neân chöùng nhaân cho tình 
yeâu Chuùa/ vaø bieát hy sinh, tha thöù ñeå xaây döïng söï 
hieäp nhaát vôùi nhau trong Chuùa. Xin Chuùa ban söùc 
maïnh Thaùnh Thaàn/ ñeå taát caû chuùng con bieát baûo 
veä/ vaø phaùt trieån gia saûn tinh thaàn cuûa Hoäi chuùng 
con. Sau heát, nhôø lôøi caàu baøu cuûa Thaùnh caû Gi-
use,/ xin Chuùa nhaân töø ñoaùi thöông/ cho caùc linh 
hoàn aân sö, baèng höõu vaø aân nhaân cuûa Hoäi chuùng 
con ñaõ qua ñôøi/ ñöôïc mau höôûng haïnh phuùc ñôøi 
ñôøi treân Thieân Ñaøng.

Amen.

     PHAÛN HOÀI

Xin Quí cha vaø anh em caét trang naøy, ñieàn vaø göûi veà BCH sau 
khi nhaän ñöôïc NOÃI SAN.

Teân Thaùnh, Hoï vaø teân:.......................................................................
Ccslsqn nieân khoùa:............................................................................

Thoâng tin caù nhaân trong NOÄi SAN:

ÑUÙNG

KHOÂNG ÑUÙNG

XIN SÖÛA LAÏI:

XIN GOÙP YÙ:

  Thoâng tin caù nhaân vaø goùp yù cho noäi san, xin göûi veà
                               Sang Nguyeãn 1120 Lencoe Drive, Stockton CA 95210

Xin ñoùng goùp tieàn hoå trôï cho sinh hoaït vaø noäi san:
SOÁ TIEÀN LAØ: .......................
______________________
Mọi hổ trợ tài chánh, xin gửi về:

HAÛI NGOAÏI:
Joseph Nguyeãn 
Ghi roõ phaàn MEMO, vaø 
göûi veà ñòa chæ:
8361 Jennrich Ave
Westminster, CA 92683
1(714)600-9614

QUOÁC NOÄI:
Hoaøng Ty/ù
Nguyeãn Quang Baù
Thoân Vaên Töù Ñoâng,
Cam hoaø, Cam laâm,
Khaùnh hoøa.
Dt.  058 3863 332 /097 3103 164 

YÙ kieán ñoùng goùp xaây döïng hoäi, xin göûi veà: 

HN: Söông Nguyeãn 9702 Bolsa Ave.#53, 

Westminster CA 92683

QN: Hoaøng Ty, thoân Vaên töù Ñoâng, Cam hoaø, 

Cam laâm, Khaùnh hoaø. 


